
  

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:12/05/2021  

Turma:  

Berçário IA /  

Berçário IB  

Campo de Experiência: Escuta, fala, pensamento e imaginação.  

  

TEMÁTICA: SENTIMENTOS E EMOÇÕES   
  

Estratégia de Aprendizagem:      

O responsável deverá convidar a criança para assistir ao vídeo musical “A canção das emoções”. 

Depois que assistirem, o adulto deverá demonstrar através de expressões faciais cada uma das 

emoções que viu no vídeo para a criança. No mesmo momento que imita as emoções é importante 

que observe como a criança se manifesta ao observar as expressões que o adulto faz e se ela fica 

atenta, se tenta fazer os mesmos gestos, se sorri etc. É importante no decorrer da atividade 

estimular a criança a imitar os gestos.  

Segue o link par acessar a canção:  

https://www.youtube.com/watch?v=ZN_00x79sKY  

  

   

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

foi o momento da atividade.   

  

https://www.youtube.com/watch?v=ZN_00x79sKY
https://www.youtube.com/watch?v=ZN_00x79sKY


  

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: 12/05/2021  

Turma:  

Berçário IC e 

Berçário ID  

Campo de Experiência: Escuta, fala, pensamento e imaginação.   

  

TEMÁTICA:  SENTIMENTOS E EMOÇÕES  

  

Estratégia de aprendizagem:  

Nessa atividade vocês vão precisar de um espelho na altura da criança. Junto com a criança o 

adulto responsável vai se colocar na frente do espelho e falar para a criança que juntos vão brincar 

de fazer carretas. Comece falando coisas como:" Estou feliz", "Estou Triste", " Estou com medo" e 

faz mostrando as reações dessas emoções no seu rosto, peça para a criança fazer as caretas 

também. Através dessa brincadeira a criança vai aprendendo e reconhecendo as emoções que ela 

sente.  

  
  

 

    

 

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

foi o momento da atividade.   

  

  


