
 
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

Nome do aluno:  Semana 10 

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

Data: 12/05/2021 
Turma: 

Maternal A e 
Maternal B 

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

 

TEMÁTICA: VALORES E SENTIMENTOS 

 

Estratégia de aprendizagem:  

Expressões faciais são movimentos dos músculos da nossa face que transmitem emoções como 

felicidade, tristeza, raiva, medo, nojo, dor e muito mais. A expressão facial é uma linguagem não-

verbal.  

Hoje iremos brincar com as expressões faciais, no primeiro momento vocês confeccionarão 

carinhas com expressões utilizando cartolina, sulfite, papelão, canetinhas, lápis de cor, giz de cera, 

cola, fita adesiva, palitos de sorvete ou palitos de churrasco. No papel faça círculos, desenhe em 

cada um uma expressão diferente e cole no palito usando cola ou fita adesiva.  

Em seguida, escolham um lugar na casa que seja aconchegante, sentem-se em forma de roda, 

reforce o que cada expressão significa, então explique para a criança como será a brincadeira. 

Cada um na sua vez fará uma expressão facial representando um sentimento e o outro (s) terá que 

adivinhar e nomear esse sentimento. Agora é só começar!  

  

 

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 

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

Data: 12/05/2021 Turma: 
Maternal C e 
Maternal D 

Campo de Experiência:  O Eu, o Outro e Nós  

   

TEMÁTICA: VALORES E SENTIMENTOS 

  

Estratégia de aprendizagem: 
Trabalhar com os princípios que disciplinam e orientam o comportamento humano, apresentando as regras e valores 

para a vida em sociedade. Você pode ensinar noções de ética e cidadania, demonstrando se o comportamento da 

criança foi adequado ou não e até aconselhando o que ele deve dizer ou fazer em uma próxima ocasião. 

 

Iniciaremos a atividade convidando a criança para assistir ao vídeo “Turma da Mônica – A gente se 

entende”. Em seguida converse com a criança sobre a importância do respeito e de compartilhar 

objetos, que existem as regras de convívio simples: não bater, não empurrar, compartilhar os 

brinquedos, não pegar brinquedo dos amiguinhos, dentre outros. Em seguida, peça para a criança 

convidar quem esteja em casa (papai, mamãe, irmão, priminhos) para escolher alguns brinquedos 

e a incentive a emprestar e brincar junto com todos que estiverem presentes. Mostre como é 

divertido compartilhar e brincar juntos. 

 

Segue o link para acessar ao vídeo da história: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=n6_hbiGeOAU 

 

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

como foi o momento da atividade.           

https://www.youtube.com/watch?v=n6_hbiGeOAU

