
 

 

    
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 21/06/2021 SEMANA: 16  

PROFESSOR: Dirce, Juliana, Lúcia e Roseli TURMA:  
Maternal A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O Eu, o Outro e o Nós  

            

Link da historia:. https://youtu.be/uSTq0MElaaQ - Tenho monstros na barriga 

Atividade: Representar sentimentos emoções no espelho  
 

Recurso: Espelho. 

 

Estratégia: 

O adulto responsável irá assistir com a criança o vídeo da história: Tenho 

monstros na barriga, a seguir oferecerá um espelho para ela e à orientará a 

expressar algumas emoções e sentimentos através do seu rosto como: alegria, 

tristeza, raiva, medo, etc.., podem participar todos da casa, tire uma foto ou filme 

este momento e envie para o grupo da escola junto com um breve relato sobre 

o comportamento da criança durante a atividade: Conseguiu expressar algum 

sentimento? Gostou da atividade? 

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

A proposta desta atividade, reconhecer e nomear sentimentos e emoções de 

maneira lúdica através de expressões corporais. 
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ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 21/06/2021 SEMANA:16 

PROFESSOR: JACQUELINE, MARCELY, MERIVANIA e RAQUEL TURMA: 
MATERNAL B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O Eu, o Outro e o Nós  

  
 

 

Atividade: História contada do filme Divertida Mente – Disney Pixar  
 
 
Recurso: Computador ou celular com acesso à internet  
 
Estratégia: Nosso projeto “Família, Emoções e Sentimentos” está quase no fim 
e para finalizá-lo com chave de ouro iremos explorar os campos emocionais de 
forma lúdica e divertida com a história contada pelas professoras em vídeo do 
filme: Divertida mente. Essa proposta é indicada para toda a família e esperamos 
que seja prazeroso para todos.  Nessas experiências, elas podem ampliar o 
modo de perceber a si mesmas e ao outro, valorizar sua identidade, respeitar os 
outros e reconhecer as diferenças que nos constituem como seres humanos. 
 
Curiosidade sobre o filme: Riley é uma garota divertida de 11 anos de idade, 
que deve enfrentar mudanças importantes em sua vida quando seus pais 
decidem deixar a sua cidade natal, no estado de Minnesota, para viver em San 
Francisco. Dentro do cérebro de Riley, convivem várias emoções diferentes, 
como a Alegria, o Medo, a Raiva, o Nojinho e a Tristeza. A líder deles é Alegria, 
que se esforça bastante para fazer com que a vida de Riley seja sempre feliz. 
Entretanto, uma confusão na sala de controle faz com que ela e Tristeza sejam 
expelidas para fora do local. Agora, elas precisam percorrer as várias ilhas 
existentes nos pensamentos de Riley para que possam retornar à sala de 
controle - e, enquanto isto não acontece, a vida da garota muda radicalmente. 
 

 


