
 
 

ESCOLA MUNICIPAL: AMAURI DO NASCIMENTO 

NOME DO ALUNO: DATA: 20/07/2021 SEMANA: 18 

PROFESSOR: Ida, Gislene, Juliana, Sandra, Sara e Stella. TURMA: 
Berçário I A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O eu, o outro e o nós. 

 
ATIVIDADE: Brinquei de... 

 
ESTRATÉGIA: 
Sejam todos muito bem-vindos de volta! Depois de alguns dias de descanso, estamos aqui 
com a corda toda, cheios de novas atividades... Mas antes de tudo, gostaríamos de saber 
como foram as suas primeiras férias, pode ser? 
Vamos construir juntos, um livrinho que conta algumas coisas que você fez durante esses 
dias.  
Você pode criar uma capa bem bonita com o título “Minhas férias”. Não se esqueça de 
colocar o nome do bebê.  
Na primeira página, você vai mostrar, por foto ou vídeo (para as professoras) do que a 
criança brincou durante as férias, pode ser uma brincadeira que você achou que foi 
diferente ou que criança gostou muito. 
Depois, você pode colar a foto na imagem que enviamos abaixo, ou usar a sua imaginação 
para montar o livro do seu bebê. 
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Emoções 
“Trabalhar as emoções desde cedo é fundamental. É o início do processo de 

inteligência emocional, que favorece também o aprendizado” (Janiro, 2016). 
Espelho das emoções 

Nessa atividade vocês vão precisar de um espelho. O adulto poderá sentar-se na 
frente do espelho com a criança e explicar que nosso rosto tem várias formas de expressar 
as emoções, como por exemplo: fazer caretas, expressão de alegria, tristeza, bravo, choro, 
de sono, entre outros. Estimule a criança a fazer as expressões.  

Essa atividade tem por objetivo ensinar a criança a reconhecer as emoções. 

 
Fonte: https://pt.dreamstime.com/ilustra%C3%A7%C3%A3o-stock-menina-que-olha-si-mesma-no-espelho-image84571856 

 

 

 

 

Observação: Não esqueçam de compartilhar conosco por meio de foto, vídeo ou 

relatando como foi o momento da atividade. 

 

 


