
 
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

Nome do aluno:  Semana 10 

Professoras:  Cristiane, Ellen, Francisca, Glauce, 
Ivanilde, Luciana, Maria Aparecida, Maria de 
Lourdes, Marlene, Marisa, Mariza e Vanessa 

 
Data: 10/05/2021 

Turma: 
Berçário IIA / 
Berçário IIB 

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

 

TEMÁTICA: VALORES E SENTIMENTOS 

 

Estratégia de aprendizagem: 

Trabalhar as emoções nessa pandemia é essencial para todos, nessa semana trabalharemos um 

pouquinho sobre valores e sentimentos. 

Iniciaremos com a História “O livro dos sentimentos”, após assistirem ao vídeo (ou realizarem a 

leitura, caso seja possível) sugerimos e separamos uma super dica para fazerem com a criança, 

sendo possível tranquilizá-la em momentos de estresse usando apenas uma garrafa pet pequena 

ou qualquer pote plástico transparente com tampa, água, glitter ou pecinhas pequenas (lantejoula, 

canudo plástico cortado, brinquedinhos, conchinhas de praia, etc.).   

COMO FAZER: Encha ¾ da garrafa PET ou pote plástico com água, deixando um espaço livre para 

o líquido movimentar-se. Coloque glliter ou as pecinhas escolhidas, feche bem para não correr o 

risco de vazar o conteúdo e a criança não abrir a garrafa e depois misture tudo balançando a 

garrafa. Quando a criança estiver agitada, sacuda o pote da calma e o entregue para ver a sua 

reação. Estimule-a mover o pote de diferentes formas. Ele é utilizado para acalmar as crianças e 

distraí-los voltando a atenção para o movimento que ele causa! 

Segue o link para acessar a história: 

https://www.youtube.com/watch?v=JOfYZ5gsdIw&t=34s 

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&t=34s


 
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

Nome do aluno:  Semana 10 

Professoras: ANA CAETANO, ANA PAULA, 
ELISABETE, KELLY, LUIZA, ROSELY, VANESSA 
ALINE, ANA CLAYDE, CASSIA, NOELI, SARAH E 
KENIA. 

 
Data: 10/05/2021 

Turma: 
Berçário IIC e 
Berçário IID 

Campo de Experiência: ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 

 

TEMÁTICA: VALORES E SENTIMENTOS 

 

Estratégia de aprendizagem: 

Carinho sem machucar 

Vamos iniciar a semana com a leitura da história do porco espinho Tião do livro “Uma lição de 

carinho” e explique: que os espinhos do Tião são usados para se proteger, mas isso acabou 

causando muitos problemas, e só quando o amigo de Tião o ajudou a descobrir como dar carinho 

sem machucar, as coisas ficaram melhores. Após, a história converse com a criança sobre a 

importância da amizade, do carinho, separe alguns bonecos, bonecas ou ursinhos de pelúcia que 

a criança mais goste, sente com a criança e incentive a abraçar, beijar, falar palavras de carinho 

com as pelúcias e finalizem brincando juntos, desfrutem desse momento gostoso. 

Segue o link para acessar a história: 

https://www.youtube.com/watch?v=5DBeYubxlVc 

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=5DBeYubxlVc

