
 
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

Nome do aluno:  Semana 10 

Professores: Alexandre, Fabiana, Maria de Lourdes, 
Maria do Carmo / Claudia, Cristiana, 
Eliane, Milene. 

Data: 11/05/2021 
Turma: 

Maternal A e 
Maternal B 

Campo de Experiência: Corpo, gestos e movimentos. 
 

TEMÁTICA: VALORES E SENTIMENTOS 

 

Estratégia de aprendizagem:  

Hoje vamos iniciar nossa atividade com o pai, a mãe ou o responsável que deverá sentar com a 

criança em um cantinho aconchegante e realizar uma conversa com a criança sobre as expressões 

faciais que fazemos quando estamos alegres, tristes, com raiva, medo, enfim para cada expressão 

temos um movimento facial diferente neste momento que entra os valores e os sentimentos. Em 

seguida, assistam ao vídeo musical “Cara de quê” e em cada expressão que a música apresentar, 

incentive a criança a imitar as carinhas em cada momento da música, faça junto com a criança e 

divirtam-se.  

 

Segue o link para acessar a música: 

https://www.youtube.com/watch?v=w9AvcijA6uY 

 

 

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

foi o momento da atividade.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=w9AvcijA6uY


 
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

Nome do aluno:  Semana 10 

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

Data: 11/05/2021 Turma:  
Maternal C e 
Maternal D 

Campo de Experiência: Traços, sons cores e formas. 
 

TEMÁTICA: VALORES E SENTIMENTOS 

 

Estratégia de aprendizagem: 

Apreciar os melhores momentos da amizade: 

Todos nós temos amigos e as amizades mais marcantes e especiais se iniciam na infância, é um 

sentimento transformado em ações, inocente, não tem maldade, nem malicia no coração, é serena, 

paciente, sincera, é a amizade de uma criança, se inicia por meio das brincadeiras, das 

descobertas, cresce junto com a vida, com a música, com a diversão. 

Hoje vamos construir a árvore da amizade, vocês poderão confeccionar com a criança utilizando o 

carimbo das mãozinhas com tinta guache, em recortes de papéis, desenho, massinha de modelar 

ou imagens simbolizando os melhores amigos. Após confeccionar a árvore converse com a criança 

sobre amizade, que os amigos se cuidam, se gostam e pergunte a ela o nome dos melhores 

amiguinhos dela. Vamos ver como ficará essa bela árvore da amizade? 

 

   

 

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

foi o momento da atividade.  

 


