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ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

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

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

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O Eu, o Outro, o Nós. 

PROJETO: 
FAMÍLIA, EMOÇOES E SENTIMENTO E DIA DE QUEM CUIDA DE MIM 

 
Atividade: Confeccionando um coração.  

Recurso: Celular, notebook, câmera fotográfica ou tablet, papel, lápis de cor, 

tinta, giz etc. 

Estratégia: O trecho do livro Pedro vira porco-espinho:  

  
“Se a mamãe chega atrasada na saída da escola só porque errou o caminho... 

Pedro vira porco-espinho”. 

Na imagem dá para ver que a mamãe fica triste, e o Pedro fica bravo. 

Dia 9 de maio comemoramos o Dia das Mães e o Dia de quem cuida de mim.  

Então que tal demonstrarmos todo nosso amor e carinho para quem cuida da 

gente? 

O adulto deverá auxiliar a criança na confecção do coração que simboliza o amor 

e presentear quem a cuida com muito amor e carinho. 

A pessoa que auxiliou a criança deverá observar como foi a participação da 

criança na confecção do coração. 

- Se a criança gostou de realizar a atividade? 

- Se conseguiu recortar o coração? 

- Se pintou o desenho sozinho ou com ajuda? 

Em seguida tire uma foto ou grave um vídeo e comente com as professoras no 

grupo da sala como foi a atividade. 

Lembrando sempre de colocar o nome da criança nas postagens. 

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

O objetivo desta atividade é desenvolver na criança o amor, carinho e respeito 

as pessoas que dedicam cuidados, carinho, atenção e educação eles, 

desenvolvendo o vínculo afetivo no ambiente familiar.  

 



 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

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

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

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: O Eu, o Outro e o Nós 

 
 
Atividade: MOSTRANDO MEU AMOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recurso: Celular, acesso à internet.  

 

Estratégia: Que tal mandar uma foto de algo que você está sentindo para alguém 

que está longe? Sente falta de alguém da sua família, um coleguinha ou 

professora? O adulto perguntará à criança qual o nome de quem ela quer enviar 

a foto e explicar que se sentimos a falta de alguém é porque amamos! Tire uma 

foto com a expressão dos seus sentimentos e envie para todos que ama. (essa 

foto pode ser colocada no grupo de whats da escola) 

 

Curiosidade sobre esta atividade: A afetividade está presente no ser humano, 

e o aluno é um ser humano, não importando a sua faixa etária. Trabalhar com 

sentimento é possibilitar sua manifestação, favorecer uma tomada de 

consciência de si mesmo, de suas intolerâncias, alegrias, mágoas, desejos etc., 

buscando identificá-los, bem como ter a possibilidade de aprender a lidar com 

eles. 

 

 

 


