
    

 

 

  

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 07/05/2021 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://youtu.be/1X_ow1SKMys 

Cuida com cuidado-Palavra Cantada 

Atividade: Assistir o vídeo; cuida com cuidado (Palavra cantada)  

Recursos: celular, computador, notebook ou tablet com acesso à internet. 

Estratégia:  

O adulto deverá assistir juntamente com a criança o vídeo Palavra Cantada 

'Cuida com cuidado' após, poderão conversar sobre como é importante o 

cuidado na vida dos seres humanos, plantas e animais. Depois registrar no grupo 

da escola as respostas das crianças e suas curiosidades. 

Curiosidade sobre esta atividade: 

Como estamos trabalhando o dia de quem cuida de mim, essa atividade 

poderá conscientizar familiares e crianças que todas os cuidados são 

importantes e necessários. Conhecer as famílias, seus valores, curiosidades. 

Desenvolvendo respeito às diferenças e empatia. 
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ESCOLA MUNICIPALPROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 07/05/2021 SEMANA: 09 

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

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atividade: Desenhando meu amor. 
Recurso: Papel, lápis colorido, giz, canetinha. 

 

Estratégia: Gostou da História de ontem? Agora vamos expressar nosso 

sentimento: “AMOR”, pegue uma folha de papel, lápis colorido, giz ou canetinha 

e o adulto orientará a criança enquanto desenha, como fazer a perna, os braços, 

a cabeça, se ela tiver dificuldade ao desenhar a pessoa que mais ama, quando 

terminar de desenhar e pintar, dobre e entregue para ela com todo seu amor. 

 

 

Curiosidade sobre esta atividade: A afetividade, a convivência e a 

demonstração de interesse da parte dos pais são necessárias, essencial e de 

suma importância para o desenvolvimento saudável dos filhos, o que evita 

comportamentos problemáticos como, por exemplo, a violência dentro e fora de 

casa. A família é responsável pela compensação afetiva e afirmação de 

identidades. 

 

 


