
 

 

    

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA:10/05/2021 SEMANA: 10  

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

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Espaços, Tempos, Quantidades, Relações e 
Transformações. 

 

PROJETO 

FAMÍLIA, EMOÇÕES E SENTIMENTOS. 

História na lata: Qual é a cor do amor? 

(O vídeo da história será postado no grupo de WhatsApp da sala). 

 
Atividade:  Ouvir o som do coração.  
 

Recurso: Aparelho eletrônico com acesso a internet.  

 

Estratégia: 

O adulto responsável irá assistir com a criança o vídeo da história: “Qual é a cor 

do amor?” Observando que nesta história aparece vários corações que 

representam o amor, o adulto responsável explicará brevemente à criança que 

nós temos um coração e que ele fica dentro do nosso corpo. 

A seguir irá orientá-la a encostar a cabeça no seu tórax para que ela ouça as 

batidas do seu coração. Após realizar a atividade, nos envie junto com uma foto 

ou vídeo um breve registro da reação da criança durante a atividade exemplo: 

Descreveu o som que ouviu, fez perguntas, não quis realizar a atividade. 

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

A proposta desta atividade é aguçar a curiosidade da criança em relação a 

representatividade dos sentimentos, fazendo uma ponte entre o concreto e o 

lúdico de maneira suave. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 10/05/2021 SEMANA: 10 

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

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS:O Eu, o Outro e o Nós/ Corpo, Gestos e Movimentos.  

                        
 
  

 

 

 

 

 

Link: https://youtu.be/-4vhdshUAjU 

Cara de Quê? (CD Cara de Quê? 
 

Atividade: Cara de quê? 

 

Recurso: celular ou computador e acesso à internet  

 

Estratégia: Esta semana vamos aprender mais sobre nossos sentimentos e 

expressões. Contextualização do tema da semana com a música: assista ao 

vídeo e faça todas as caretas propostas, o adulto irá observar se a criança gostou 

de fazer as caretas e se ela teve alguma dificuldade em realizar a atividade. Não 

se esqueça de nos enviar pelo WhatsApp a suas caretas!!!  

 

Curiosidade sobre esta atividade: A expressão facial é a forma mais básica e 

mais comum de expressão de emoções, fisiologistas estimaram que o rosto 

humano seria capaz de gerar cerca de 20.000 expressões diferentes. 

Juntamente com o olhar a expressão facial é o meio mais rico e importante, para 

expressarmos os nossos estados de ânimo e as nossas emoções, a expressão 

facial utiliza-se essencialmente para regular a interação, e para reforçar a nossa 

mensagem enviada junto do receptor. 

 

https://youtu.be/-4vhdshUAjU

