
  

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI  

Nome do aluno:  Semana 10  

Professoras: Elaine, Maria, Renata, Tereza,  

Helena e Célia / Mirian, Dinair, Najara, Francisca,  

Rosângela e Goreti  

  

  

Data:10/05/2021  

Turma:  

Berçário IA /  

Berçário IB  

Campo de Experiência: O Eu, o Outro e o Nós.  

  

TEMÁTICA: SENTIMENTOS E EMOÇÕES   
  

Estratégia de Aprendizagem:      

O responsável deverá convidar a criança e outros que moram na casa para sentar-se ao seu lado 

para assistirem ao vídeo “O livro dos Sentimentos - Todd Parr”. Quando terminarem de assistir, o 

responsável perguntará para criança e para as outras pessoas que assistiram ao vídeo se as 

situações que apareceram no vídeo referentes aos sentimentos se faz parte diariamente de sua 

rotina e se já perceberam esse comportamento com outras pessoas que estão a sua volta. 

Finalizem a atividade com muitos beijinhos, muitos abraços e palavras de amor e carinho com a 

criança e com todos ao redor.  

Segue o link para acessar a história:  

https://www.youtube.com/watch?v=JOfYZ5gsdIw  

OBSERVAÇÃO: Caso tenham o livro em casa ou queiram realizar a leitura em casa, podem procurar ela 

escrita na internet e realizar a leitura para a criança.  

  

  

Observação: Não esqueçam de compartilhar conosco através de foto, vídeo ou relatando como 

foi o momento da atividade.   

https://www.youtube.com/watch?v=JOfYZ5gsdIw
https://www.youtube.com/watch?v=JOfYZ5gsdIw


  

  

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI  

Nome do aluno:   Semana 10  

Professoras: Adriana Serpa, Elisete, Viviane                       

Juliana Fortunato e Vanuza / Cristiane Narcisio, Jahine, 

Roberta, Delzi, Valcicleide e Valdinéia.  

Data: 10/05/2021  

Turma:  

Berçário IC e 

Berçário ID  

Campo de Experiência: O Eu, o Outro e Nós.  

  

TEMÁTICA:  SENTIMENTOS E EMOÇÕES  

  

Estratégia de aprendizagem:  

Atividade: Bexigas das Expressões  

Antes de iniciar a atividade com as crianças, conversar e mostrar figuras de carinhas que 

expressam sentimentos, (feliz, triste, bravo, raiva, vergonha, chorando, etc.), e também ir fazendo 

gestos e expressões.   

Em seguida, pegar algumas bexigas coloridas encher (caso a criança tenha medo de bexiga, você 

pode encher ela com farinha ou amido de milho) e juntos com as crianças desenhar as carinhas 

que foram apresentadas, para que elas entendam ludicamente os sentimentos, falando para as 

crianças cada sentimento que está em cada bexiga.   

  

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Observação: Não esqueçam de compartilhar conosco através de foto, vídeo ou relatando como 

foi o momento da atividade.   

  


