
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

 BRINCADEIRA: TERAPIA DO ABRAÇO 

Todos nós gostamos de abraçar. Isso acontece porque dar ou receber 

um abraço é a forma mais simples de fazer o corpo liberar oxitocina, conhecida como 

hormônio do amor e da felicidade. Os abraços promovem inúmeros benefícios ao corpo e 

melhoram a nossa capacidade de enfrentar medos e desafios entre várias outras coisas. 

Para o desenvolvimento desta atividade você deverá criar um ambiente aconchegante 

e acolhedor. Converse ou cante para o seu bebê e o abrace. Durante o abraço diga ao seu 

bebê palavras positivas ou de afirmação. Diga o quanto você o ama e o quanto ele é 

importante para você. Este momento vamos chamar de TERAPIA DO ABRAÇO.  

Será especial para o seu bebê e para você também. Depois descreva a experiência 

para nós! 

https://youtu.be/jR4XS88SSoU 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL NEUSA LUZ SANCHES 

NOME DO ALUNO: 
 

DATA: 26/03/2021 SEMANA: 4 

PROFESSORES: Adriana, Andrea, Antônia, Elisangela, Esmeralda, Iara, 
Silvana, Silmara 

TURMA: B1A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O eu, o outro e o nós 

https://youtu.be/jR4XS88SSoU


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem:  

SINTO QUE SINTO COM CINCO SENTIDOS 

  

Como proposta nesta atividade o melhor será usar um celular ou um tablete para 

que a criança acompanhe bem de pertinho o vídeo-história (sinto que sinto com cinco 

sentidos). O responsável ficará bem juntinho da criança para que ela se sinta acolhida e 

possa interagir com a história e assim já ir adquirindo gosto pela leitura. 

  Num segundo momento o responsável abaixará o som do vídeo e deixará que a 

criança se expresse fazendo a leitura das figuras, porém o responsável poderá auxiliá-la 

fazendo perguntas de acordo com vídeo. 

Obs.: O responsável ficará atento as expressões que a criança estará fazendo no momento 

da leitura das figuras e no fim da história poderá enviar mensagem no grupo como devolutiva 

nos contando como foi. Se quiser também fotografe ou mande vídeo. Boa atividade!!! 

                                      

                                 Link da história: https://youtu.be/CKxt1_vyBJk 
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