
 
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: 11/05/2021 

Turma: 
Berçário IIA / 
Berçário IIB 

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

 

TEMÁTICA: VALORES E SENTIMENTOS 

 

Estratégia de aprendizagem: 

É importante lembrar que todas as emoções como tristeza, alegria, raiva, medo são importantes na 

vida das crianças e é necessário que os pequenos aprendam a utilizá-los. Hoje vamos conhecer 

as plaquinhas dos sentimentos e para confeccioná-las vocês vão precisar de:  

Material: Papel sulfite, papelão ou o que tiver em casa, caneta, tesoura, fita crepe, palito de 

churrasco ou de sorvete e um copo.  

Como fazer: coloque o copo em cima da folha e circule com a caneta, corte e prenda o palito com 

a fita crepe e finalize fazendo as expressões faciais como mostra o desenho abaixo.  

Após o responsável deverá escolher um espaço da casa, fazer uma roda de conversa sobre os 

sentimentos, sendo que no primeiro momento sugerimos que você demonstre as emoções através 

de suas expressões faciais, como por exemplo: tristeza, alegria, raiva, medo etc. No segundo 

momento, apresentar as placas das emoções explicando o significado de cada uma delas e dizer 

que todos nós devemos expressar nossos sentimentos e também respeitar os sentimentos uns dos 

outros. Finalize pedindo para seu filho (a) pegar as plaquinhas dos sentimentos e falar os nomes 

delas.  

 

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

 
Data: 11/05/2021 

Turma: 
Berçário IIC e 
Berçário IID 

Campo de Experiência: Corpo, gestos e movimento. 

 

TEMÁTICA: VALORES E SENTIMENTOS 

 

Estratégia de aprendizagem: 

CARA DE QUÊ? 

Vamos conhecer uma música bem divertida e animada?  

Coloque para criança a música “Cara de quê? ”, em seguida, coloque para que escute novamente, 

mas dessa vez, em frente ao espelho, peça para a criança ouvir e imitar os comandos solicitados 

na música, fazendo as expressões faciais e ao mesmo tempo podendo ver seu reflexo no espelho. 
(Adaptação do livro cadê achou! Espelho, espelho meu. Página 133 a 134) 

Segue o link para acessar a música: 

https://www.youtube.com/watch?v=-4vhdshUAjU 

 

 

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

foi o momento da atividade.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=-4vhdshUAjU

