
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem:  

          O LIVRO DOS SENTIMENTOS 

Assistir junto com a criança ao vídeo da história: "O livro dos sentimentos" 

e a seguir conversar sobre os sentimentos e emoções que aparecem na história, 

incentivando-a a identificar e nomeá-los. Dessa forma, a criança irá adquirir maior 

compreensão sobre as emoções e segurança ao expressá-las. 

Após conhecer a história e conversar com a criança, mostre a ela as carinhas que 

aparecem abaixo e peça para que ela identifique, do seu jeito, a qual sentimento cada um 

pertence. Por último oriente que a criança escolha a carinha que demonstra seu sentimento 

no dia e questione o porquê da escolha. 

                                      Link da história: https://youtu.be/_PGnEPRNfjU 
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ESCOLA MUNICIPAL NEUSA LUZ SANCHES 

NOME DO ALUNO: 
 

DATA: 26/03/2021 SEMANA: 4 

PROFESSORES: Sandra, Rosangela, Leila, Damaris, Maria José, Elisangela 
e Lourdes 

TURMA: BllA 

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

https://youtu.be/_PGnEPRNfjU


 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

 PULA, PULA, PIPOQUINHA 

 Utilizamos os sentidos para sentir gosto, sabor, odor e textura. Sendo 

assim, nesta atividade o adulto com o auxílio da criança, irá preparar 

“PIPOCA”. Durante a preparação explique para ela a função e a importância de cada órgão 

e para que serve, peça para que fale o nome de cada um e assim estimulará a oralidade. 

Vivenciar momentos alegres e prazerosos assim neste tempo de isolamento, contribuirá com 

o bem estar emocional. 

Modo de preparo: 

• Visão- Separe o milho para a criança visualizar. 

• Tato- Permita que sinta a textura do milho ao colocar dentro da panela ou pipoqueira. 

• Audição- De forma segura deixe que ouça o barulho do milho pipocando 

na panela ou pipoqueira. 

• Olfato- Após pipocar sentirão o cheiro de pipoca, 

• Paladar- Por fim irão saborear o que toda criança e “adultos” gostam de 

uma deliciosa pipoca. 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL NEUSA LUZ SANCHES 

NOME DO ALUNO: 
 

DATA: 26/03/2021 SEMANA: 4 

PROFESSORES: Carmem, Fernanda, Antônia, Adriana, Deise, Cristiane e 
Larissa. 

TURMA: BIIB 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Espaços, tempos, quantidades relações e transformações. 


