
 
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

Nome do aluno:  Semana 10 

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

 
Data: 14/05/2021 

Turma: 
Maternal A e 
Maternal B 

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

 

 TEMÁTICA: VALORES E SENTIMENTOS 

 

Estratégia de aprendizagem:  

Na atividade de ontem conhecemos as carinhas das expressões, hoje vocês utilizá-las novamente, 

relembrando o que cada expressão significa. Em seguida vamos brincar com a criança de tirar 

selfies com uma carinha feliz, triste, medo, raiva etc.  Os pais e/ou responsáveis farão as 

suas selfies e assim podem conversar sobre como a criança reage aos sentimentos, depois de um 

momento bem feliz ou de raiva. Peça para a criança fazer as selfies para que ela veja como 

ela reage diante desses sentimentos e não esqueçam de compartilhar as fotos da atividade 

realizada. 

Observação: Se não for possível tirar fotos, separe algumas revistas, jornais ou panfletos e junto 

com a criança, procurem imagens de pessoas com diferentes expressões (conforme citado acima). 
 

  

 

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: Carolina Q, Reinaldo, Silvia e Gilmar,  

Carolina F, Eliana, Elaine Ilma. 

 

Data: 14/05/2021 

Turma: 

Maternal C e 

Maternal D 

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

 

TEMÁTICA: VALORES E SENTIMENTOS 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

Sabemos que valores são muito importante em nossas vidas, por isso devemos desde pequenos 

praticá-los.  

Realize a leitura do poema “Palavras mágicas – Pedro Bandeira” e em seguida converse com a 

criança sobre quando precisamos usar as “palavrinhas mágicas”.  

 

Para finalizar grave um vídeo ou faça um cartaz utilizando recortes de revistas ou desenhos nos 

contando uma ou mais situações que usamos essas palavrinhas tão importantes. 

 

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

foi o momento da atividade.  


