
 
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

Nome do aluno:  Semana 10 

Professores:  Alexandre, Fabiana, Maria de Lourdes, 
Maria do Carmo / Cláudia, Cristiana, Eliane e Milene  Data: 10/05/2021 

Turma: 
Maternal A e 
Maternal B 

Campo de Experiência: Escuta, Fala, Pensamento e imaginação. 
 

TEMÁTICA: VALORES E SENTIMENTOS 

 

Estratégia de aprendizagem:  

Nessa semana falaremos sobre valores e sentimentos com as crianças. Reconhecer os 

sentimentos (emoções) é importante porque proporciona o desenvolvimento da empatia nas 

crianças, que é a capacidade de compreender e se colocar no lugar do outro. Quando a criança 

aprende a nomear e a reconhecer as emoções, sabe identificá-las não somente em si, mas também 

nos outros. 

Por isso, selecionamos um pequeno vídeo, “As emoções básicas para crianças - Alegria, tristeza, 

medo, raiva, nojo e surpresa”, para que assistam com a criança. Em seguida, conversem com ela, 

perguntando quando ela reconhece essas emoções em seu cotidiano, ajude a criança com 

exemplos, tais como: Você fica triste quando? Feliz quando? E assim por diante, vocês também 

podem socializar com a criança os seus próprios exemplos, para que elas compreendam melhor, 

e percebam que são sentimentos naturais a todos. 

 

Segue o link para acessar ao vídeo:  

https://www.youtube.com/watch?v=_6J1fO2wUAw 

 

 

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

foi o momento da atividade.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=_6J1fO2wUAw


 
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

Nome do aluno:  Semana 10 

Professores: Caroline F., Eliana, Elaine, Ilma, 
Carolina Q., Gilmar, Reinaldo e Silvia 

 
Data: 10/05/2021 

Turma:  
Maternal C e 
Maternal D 

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

TEMÁTICA: VALORES E SENTIMENTOS 

 

Estratégia de aprendizagem: 

Essa semana vamos desenvolver atividades que trabalham os sentimentos e emoções. Iniciaremos 

com uma bela história “Casa dos sentimentos”. Após a história, converse com a criança e levante 

alguns questionamentos sobre os sentimentos dos personagens da história, tais como: 

Como ele estava se sentindo? 

Por que ele tinha medo? 

Você também tem medo de algo? 

Onde moram os sentimentos? 

 

Segue o link para acessar ao vídeo da história: 

https://www.youtube.com/watch?v=rjHoMHNja5M 

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=rjHoMHNja5M

