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Professoras:  Cristiane, Ellen, Francisca, Glauce, 
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Data: 13/05/2021 

Turma: 
Berçário IIA / 
Berçário IIB 

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

 

TEMÁTICA: VALORES E SENTIMENTOS 

 
Saber como trabalhar emoções com crianças é fundamental para que elas desenvolvam habilidades como a 

inteligência emocional. Para quem não sabe, esse conceito se refere à capacidade de uma pessoa gerir suas 

emoções, não deixando que elas tragam consequências negativas em sua vida. Crianças que desenvolvem a 

inteligência emocional se tornam adultos mais equilibrados e têm uma melhor qualidade de vida. Além disso, têm 

menos riscos de apresentar quadros de depressão e ansiedade. 

 

Estratégia de aprendizagem: 

Nossa atividade será proporcionar um momento agradável, sendo assim, inicie explicando para as 

crianças sobre os sentimentos, por exemplo: como é estar feliz, triste, nervoso, etc. Logo após, 

separe algumas folhas de papel, canetas, canetinhas, lápis de cor, enfim os materiais que tiver 

disponível em casa e junto com a criança escrevam mensagens, frases de felicidades e até mesmo 

solicite para a criança que faça desenhos. Quando enviar pronto, explique para a criança que ela 

entregará para uma pessoa querida, pode ser para um de vocês, para outras crianças e vocês 

também podem participar e presentear a criança também com uma bela cartinha.  

 

Vamos deixar aqui algumas mensagens com todo nosso carinho para vocês família:  

“Saiba valorizar cada momento que você vive, tudo é um aprendizado e tudo tem um propósito. ” 

“Vale a pena sorrir em todos os dias e evoluir acima de qualquer coisa. ”.  

“Continue assim como as crianças quando caem, que mesmo com os joelhos ralados, continuam 

andando e continuam tentando até provarem o que querem. ”.  

 

 
 

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

foi o momento da atividade.  
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Data: 13/05/2021 

Turma: 
Berçário IIC e 
Berçário IID 

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

 

TEMÁTICA: VALORES E SENTIMENTOS 

 

Estratégia de aprendizagem: 

Hoje vocês realizarão um momento de conversa com a criança sobre as coisas que a deixam mais 

feliz, e as coisas que a deixam mais triste, podem utilizar as plaquinhas confeccionadas ou 

utilizadas na atividade realizada no dia anterior para reforçar e ilustrar esse momento de conversa.  

Depois, utilizando os materiais disponíveis em casa, lápis de cor, canetinha, giz de cera, papéis ou 

papelão peça para que ela faça um desenho sobre o que a deixa feliz, e depois um desenho sobre 

o que a deixa triste, e pergunte o porquê? Você também pode desenhar junto com a criança, a 

incentivando e participando desse momento. 

 

 
 

 

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

foi o momento da atividade.  

 


