
  

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:13/05/2021  

Turma:  

Berçário IA /  

Berçário IB  

Campo de Experiência: Corpo, gestos e movimentos.  

  

TEMÁTICA: SENTIMENTOS E EMOÇÕES   
  

Estratégia de Aprendizagem:      

O responsável deverá escolher um lugar aconchegante da casa e sentar a criança no seu colo, no 

primeiro momento deverá mostrar a criança no espelho e verificar qual será a sua reação, enquanto 

conversa com a criança (Quem é esse (a)? Que lindo (a)!). E em seguida com o espelho na mão o 

adulto e a criança irão se olhar no espelho ao mesmo tempo, sendo que o responsável deverá se 

expressar para a criança demonstrando alguns sentimentos, como triste, alegre, bravo, irritado, 

com sono e assim por adiante. E enquanto trabalha as emoções com a criança é importante 

observar se a criança apresenta algumas emoções, finalize a atividade pegando um ursinho ou 

boneca, que a criança goste e abrace, faça carinhos, dê beijinhos e depois incentive a criança a 

fazer o mesmo.  

  

  

   

  

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

foi o momento da atividade.   

   



  

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: 13/05/2021  

Turma:  

Berçário IC e 

Berçário ID  

Campo de Experiência: O eu, o outro e o nós. 

  

TEMÁTICA:  SENTIMENTOS E EMOÇÕES  

  

Estratégia de aprendizagem:  

Atividade: Copo das emoções.  

Nessa atividade vocês vão precisar de dois copos descartáveis, um deles transparente e o outro 

branco. O adulto responsável vai desenhar (utilizando uma caneta ou canetinha preta) no copo 

branco os olhinhos e as sobrancelhas e no transparente a boquinha com as expressões (sorriso, 

espanto, tristeza etc.).   

Com os copos prontos coloque o transparente por cima e gire um dos copos. Nesse momento 

converse sobre as emoções e expressões que vai aparecendo, feliz, triste etc, você pode ir 

conversando com a criança sobre quando ela fica triste? Quando ela fica feliz etc.  Essa brincadeira 

ensina de forma lúdica as emoções.   
  

 

  

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

foi o momento da atividade.   

  

  

  

  

  

  

  

  


