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ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 02/08/2021 SEMANA: 20  

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

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

PROJETO: 
FAMÍLIA, EMOÇOES E SENTIMENTO E DIA DE QUEM CUIDA DE MIM 

 
 

Atividade: Confeccionando um coração.  

Recurso: Celular, notebook, câmera fotográfica ou tablet, papel, lápis de cor, 

tinta, giz etc. 

Estratégia: 

O adulto deverá auxiliar a criança na confecção do coração que simboliza o amor 

e presentear quem a cuida com muito amor e carinho. 

A pessoa que auxiliou a criança deverá observar como foi a participação da 

criança na confecção do coração. 

- Se a criança gostou de realizar a atividade? 

- Se conseguiu recortar o coração? 

- Se pintou o desenho sozinho ou com ajuda? 

Em seguida tire uma foto ou grave um vídeo e comente com as professoras no 

grupo da sala como foi a atividade. 

Lembrando sempre de colocar o nome da criança nas postagens. 

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

O objetivo desta atividade é desenvolver na criança o amor, carinho e respeito 

as pessoas que dedicam cuidados, carinho, atenção e educação eles, 

desenvolvendo o vínculo afetivo no ambiente familiar.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 02/08/2021 SEMANA: 20 

PROFESSOR:JACQUELINE, MARCELY, MERIVANIA, RAQUEL. TURMA: 
Maternal B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação 

 
Link da atividade: https://www.youtube.com/watch?v=D4Y6Zci4aZw 

O LIVRO DOS SENTIMENTOS - TODD PARR 
 
Atividade: O LIVRO DOS SENTIMENTOS DE TODD PARR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recurso: Celular ou computador, acesso à internet.  

 

Estratégia: Vamos permitir que as crianças assistam ao livro dos sentimentos e 

comentem sobre o mesmo, o adulto vai perguntar em quais momentos as 

crianças se sentem felizes ou tristes, por exemplo ao acordar, ao comer, ao fazer 

lição, quando passeiam e quando ganham presente!  

 

Curiosidade sobre esta atividade: Raiva, medo, ansiedade, alegria... 

Sentimentos tão contraditórios e confusos para as crianças. Às vezes não dá 

vontade de inventar alguma coisa diferente, como... beijar um leão-marinho? 

Todd Parr fala sobre os sentimentos e como devemos compartilhar todos eles 

com quem a gente ama. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=D4Y6Zci4aZw

