
 

    

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA:03/05/2021 SEMANA: 9 
 

PROFESSOR: Dirce, Juliana, Lúcia e Roseli TURMA: 
Maternal A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação 

 
PROJETO:  

FAMÍLIA, EMOÇOES E SENTIMENTO E DIA DE QUEM CUIDA DE MIM. 

 
Link da atividade:  
https://www.youtube.com/watch?v=7JfYq4su3Ns&t=50s 
Pedro vira Porco- Espinho 
 

  

Atividade: A história “Pedro virá porco espinho.” 

Recurso: celular, notebook, tablet, com acesso à internet. 

Estratégia: 

O responsável junto com a criança irá assistir ao vídeo Pedro vira porco espinho, 

em seguida conversar com a criança sobre o personagem principal, fazendo 

algumas perguntas.  

Vocês gostaram do desenho? 

O que vocês mais gostaram? 

O que deixava Pedro Bravo? 

O que deixava Pedro feliz? 

O que te faz ficar feliz? 

O que te deixa nervoso? 

Por que não podemos ficar nervosos?? 

Após o questionamento explicar que o porco espinho usa os espinhos para se 

defender de algo e Pedro usa as emoções para demonstrar o que está sentindo. 

Curiosidade sobre esta atividade: 

A proposta para esta atividade é incentivar a leitura entre adultos e crianças, 

fortalecendo a interação com os pequenos e o fortalecimento dos vínculos 

afetivos. As vezes em que Pedro vira porco espinho podem ser entendidas como 

dificuldades das crianças em lidar com as adversidades.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=7JfYq4su3Ns&t=50s


 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 03/05/2021 SEMANA: 09 

PROFESSOR:JACQUELINE, MARCELY, MERIVANIA, RAQUEL. TURMA: 
Maternal B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação 

 
 
 LINK DA ATIVIDADE: https://www.youtube.com/watch?v=-5L51NUcgac&t=3s 

A ilha dos sentimentos – Varal de histórias 

 

Atividade: Ilha dos sentimentos. 

 

Recurso: Celular ou computador, acesso à internet.  

 

Estratégia: Essa semana vamos falar sobre nossos sentimentos, para iniciar a 

semana sente-se com seu pequeno e assista a história da “ilha dos sentimentos” 

do varal de histórias, pergunte a criança se ela gostou do vídeo e quais os 

sentimentos que ela conseguiu identificar que aparecem na história, que 

podemos amar a si e aos outros. 

 

Curiosidade sobre esta atividade: Os sentimentos são informações que todos 

os seres biológicos são capazes de sentir nas diferentes situações que 

vivenciam, todo ser é dotado de sentimentos e eles são diferentes entre si. 

A parte do cérebro que processa os sentimentos e emoções é o sistema límbico. 

Sendo alvo do estudo da medicina, biologia, filosofia e psicologia. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-5L51NUcgac&t=3s

