
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

 A HORA DO BANHO 

A hora do banho das crianças é um momento delicado do dia ou uma 

farra? Papais e mamães podem aproveitar essa hora para estimular o desenvolvimento 

saudável e feliz dos pequenos. O bebê se desenvolve socialmente com cada atividade. O 

banho melhora as habilidades motoras, se faz descobertas e criam-se laços. Após o banho 

deixe a criança assistir livremente o clipe da canção que fala sobre a importância do banho. 

Ah! E não se esqueçam de nos enviar as fotos no grupo. 

 

 

https://www.youtu.br/31iBxkTTAfc 
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Estratégia de Aprendizagem: 

  AS EMOÇÕES 

 Estamos vivendo um momento, em que nossas emoções estão cada vez mais 

fragilizadas, seja pelo distanciamento ou mesmo  pela saudade  dos nossos 

familiares. 

As emoções  são  sensações  físicas  e emocionais  provocadas por algum estímulo,  que 

pode ser um sentimento ou acontecimento. As crianças  pequenas não  conhecem as 

emoções, mas já  expressam seus sentimentos no dia a dia com a família,  seja nos  

momentos de alegria,  de birra e de choro para chamar a atenção ou até  mesmo num 

reencontro. Elas podem ter dificuldades de entender o que falamos, então  aproveite o vídeo 

e  trabalhe o vocabulário  emocional das crianças.  

 Após  assistir ao vídeo “A Canção  das emoções “, reproduza com a criança  algumas 

das emoções  apresentadas na animação,  levando a criança  a identificar, nomear conhecer  

e trabalhar seus sentimentos. Elas começarão a aprender também, que muitas vezes as 

expressões do rosto e do corpo podem falar mas do que palavras. E que tal nos enviar 

algumas fotos das expressões delas? Estamos aguardando. 

 

link do vídeo: https://youtu.be/ZN_00x79sKY 
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