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Fortalecimento de Vínculos, Desenvolvimento Sócio emocional
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Campo de Experiências: Escuta, fala, 
pensamento e imaginação. 

Objetivo: Dialogar com crianças e adultos, 
expressando seus desejos, necessidades, 
sentimentos e opiniões. (EIO2EFO1)

A lei Maria da Penha foi sancionada em 07 de agosto de 2006, 
com 46 artigos distribuídos em sete títulos, criando assim 
mecanismos para prevenir e coibir a violência doméstica e 
intrafamiliar contra a " Mulher" em conformidade com a 
Constituição Federal artigo 11.340/2006; a referida lei foi criada 
com a finalidade de proteger a mulher brasileira das frequentes 
agressões domésticas sofridas por grande parte da população 
feminina de nosso país. E inegável que ainda nos tempos de hoje 
a mulher seja vítima de tanta violência (física e emocional) em seu 
âmbito familiar. Toda mulher independente de classe, raça, etnia, 
orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade e 
religião, tem os direitos fundamentais inerentes a pessoa humano, 
sendo-lhe assegurados as oportunidades e facilidades para viver 
sem violência, preservar sua saúde física e mental e seu 
aperfeiçoamento moral, intelectual e social.

Atividade: Roda de conversa.

“Maria da Penha vai à escola”

https://youtu.be/ObnoKWtvGzc 

Desenvolvimento: Vamos sugerir que assistam ao link “Violência 
contra Mulher” que a professora preparou, após esse momento 

https://youtu.be/ObnoKWtvGzc


faça uma conversa de conscientização da Lei Maria da Penha. 
Não esqueçam de registrarem este momento com vídeo, fotos, 
áudio, um breve comentário e enviar no grupo!

Recurso: Figura, Link do youtu.be.
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Campo de Experiências: Traços, Sons, 
Cores e Formas. 

Objetivo: Utilizar materiais variados com 
possibilidades de manipulação(argila, massa
de modelar), explorando cores, texturas, 
superfícies, planos, formas e volumes ao 
criar objetos tridimensionais. (EIO2TSO2) 

Atividade: Confecção de cartaz.

Desenvolvimento: Junto com seu filho (a) realize a confecção de 
um cartaz com a seguinte frase “Basta de violência contra Mulher”,
passe a tinta na mão da criança ou se preferir faça o contorno, 
carimbe na folha que poderá ser de sulfite ou caderno, escreva a 
frase descrita acima, peça para a criança segurar a folha e registre
esse momento com uma fotografia e poste no grupo para que 
possamos apreciar a sua atividade. 

Recurso: Figura, folha de sulfite ou caderno e tinta.
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Campo de Experiências: O Eu, o outro, e o 
nós.

Objetivo: Demonstrar atitudes de cuidado e 
solidariedade na interação com crianças e 
adultos. (EIO2EOO1)

Atividade: Brincadeira de faz de conta.

Desenvolvimento: Realize a brincadeira de faz de conta com seu 
filho (a) cuidando das bonecas, inicie com a preparação do 
ambiente e os materiais que serão utilizados 

1-Bonecas 
2-Roupas, retalhos de tecido



CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: :"O EU, O OUTRO E O NÓS"; 
"CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS"; TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS"; ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO"
E "ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES”.

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: EXPLORAR, EXPRESSAR, CONVIVER E 
BRINCAR.

3-Mamadeira, chupeta, panelinhas 

Essa brincadeira é para meninas (os) pois tem o objetivo de 
desenvolver o relacionamento interpessoal promovendo atitudes 
de carinho, afeto, cuidado com os outros, proponha que a criança 
pegue ou escolha a boneca e cuide dela como se fosse sua filha, 
irmã, tia, vovó etc. Não esqueçam de registrarem este momento 
com vídeo, fotos, áudio, um breve comentário e enviar no grupo!

Recurso: Bonecas, roupas, retalhos de tecido, mamadeira, 
chupeta e panelinhas.


	“Maria da Penha vai à escola”

