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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal da Educação 

EMEII “Maria Izolina Theodoro 

Zanetta” 
 

 

INFANTIL III 
TURMA PROFESSOR(A) PERÍODO LETIVO 

A (tarde) Bruna  01/03/2021 a 05/03/2021 
 

 

 

APRESENTAÇÃO - TEMA: AS EMOÇÕES. 

 

Olá querida família, nesta semana o nosso tema de estudo será:  AS EMOÇÕES. Com a retomadas das 

atividades presenciais, apresentaremos como os estudos serão realizados nessa nova proposta do Ensino 

Híbrido: ensino presencial e remoto. 

Conforme as orientações apresentadas na Reunião de Pais, o atendimento presencial ocorrerá por grupo 

de alunos (coortes) e em escala de revezamento. Sendo assim, as atividades serão realizadas na escola e em casa 

com a família. As atividades realizadas em casa deverão ser guardadas e enviadas para a escola no dia da escala 

presencial e/ou entregue ao final do mês para aqueles que optaram apenas pelo ensino remoto (a distância). 

Toda semana, serão postadas no site da prefeitura o Planejamento da Semana contendo 04 atividades. 

Caso a família precise das impressões e materiais para a realização das atividades, é possível ligar na escola e 

agendar previamente a retirada desses materiais. 

Vocês também poderão registrar esse momento compartilhando as fotos no facebook da escola. 

Ficaremos muito contentes em ver o desenvolvimento dos nossos alunos que estarão participando, neste 

momento, de maneira remota. 

Desejamos um ano abençoado a todas as famílias! 

 Abaixo, separamos algumas Dicas que poderão ajudar no desenvolvimento das atividades em casa: 

DICAS IMPORTANTES PARA A ROTINA DE ESTUDOS EM CASA: 
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         Após essas dicas, vamos ao nosso estudo da semana? 

 

 

   Nota Importante:  Muito tem se falado sobre a educação socioemocional nos dias de hoje, desenvolver nas 

crianças habilidades que aprendam a lidar com seus sentimentos , suas emoções desperta o sentimento de empatia, 

respeitando a si mesmo e o outro, e proporcionando um elemento fundamental para a aprendizagem da criança, formando 

futuros adultos que saberão administrar os próprios sentimentos com facilidades a resoluções de possíveis problemas no 

futuro 
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ÁREA: Lígua Portuguesa.                         EIXO: Oralidade. 

 

CONTEÚDO: Linguagem verbal e não verbal e ampliação do vocabulário. 

 

OBJETIVO: Proporcionar às crianças o conhecimento de suas próprias capacidades expressivas e de 

outras pessoas, a ampliação de sua comunicação e desenvolvendo sua positiva relação com si mesmo e  

com os colegas. 

 

 

     ATIVIDADE 1: LEITURA DO LIVRO: “O LIVRO DOS SENTIMENTOS”.  

     Desenvolvimento da atividade 1: Nesta primeira atividade, apresentamos o Livro dos Sentimentos de Todd 

Parr. Neste livro, o autor apresenta os diferentes sentimentos e que muitas vezes são contraditórios às crianças 

como: raiva, medo, ansiedade, alegria ... O autor incentiva as crianças a falarem sobre seus sentimentos 

compartilhando com quem a gente ama! Abaixo, colocamos um link para que o aluno conheça a história. 

 

                                           

                          Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=JOfYZ5gsdIw 

 

ATIVIDADE 2: CONHECENDO AS EMOÇÕES. 

Desenvolvimento da atividade 2: Nessa atividade a criança deve conhecer e aprender a nomear as emoções. 

MEDO, ALEGRIA, TRISTEZA, RAIVA, ASSUSTADO e CONFUSO. Leia em voz alta os sentimentos e peça 

para a criança identificar as emoções utilizando as “carinhas” abaixo: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JOfYZ5gsdIw
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REGISTRO: Em uma folha de Sulfite em branco, estimule a criança a desenhar as “carinhas” que 

representam os variados sentimentos. Utilize canetinhas coloridas ou giz de cera.  

Obs: Escreva o nome da criança (letra de imprensa em caixa alta) no canto inferior da folha e não 

esqueça de nomear a atividade. Guarde tudo em uma pastinha para entregar na escola. Abaixo segue um 

modelo da folha para essa atividade: 

 

AS EMOÇÕES: 

 

 

 

 

                                                  BRUNA 

           Fig 1:  Exemplo Folha de Sulfite. 
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ÁREA:. Arte                        EIXO: Percepção e Sentido. 

 

CONTEÚDO: Observação sensível do entorno. 

 

OBJETIVO: Conhecer seus sentimentos, compreendendo o que lhes causa alegria, tristeza, dor, raiva, 

choro, medo, desenvolvendo seus desejos e a necessidade de expressar-se. 

 

ATIVIDADE 1: BRINCANDO NO ESPELHO. 

Desenvolvimento da atividade 1: Após conhecerem os tipos de sentimentos e emoções, separe um espelho em 

casa e peça para a criança repetir os variados tipos de emoções utilizando a expressão facial.  

OBS: Devido a delicadeza desse objeto, esta atividade deve ser realizada com a presença do adulto.  

 

 

 

ATIVIDADE 2: FANTOCHE DE PALITO. 

Desenvolvimento da atividade 1: Após a brincadeira com o espelho, vamos confeccionar um fantoche de 

palito, representando as emoções. Separe os seguintes materiais: 

✓ Folha de papel sulfite; 

✓ Tesoura sem ponta; 

✓ Palito de sorvete ou outro que possuir em casa (atenção às pontas); 

✓ Canetinhas variadas; 
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✓ Cola ou fita crepe. 

 

 

REGISTRO:  Desenhe ao menos 02 círculos em uma folha de Papel Sulfite. Recorte e apresente às 

crianças. Com as canetinhas, incentive a criança a desenhar nos círculos as expressões realizadas em 

frente ao espelho. Relembre com ela, as diferenças entre os movimentos faciais para representar cada 

sentimento: posição da boca, olhos, lágrimas, dentes, cabelos etc.  

          Após o desenho das “carinhas”, cole no palito e brinque de fantoches com a família. 

 

 

i  

 

Outras idéias: 
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ÁREA:. Música                      EIXO: Apreciação Musical. 

 

CONTEÚDO: Contextos musicais. 

 

OBJETIVO: Expressar seus sentimentos por meio da música, interagindo positivamente com seus 

colegas de forma divertida, por meio de expressão facial. 

 

 
    ATIVIDADE 1: MÚSICA – SINTO O QUE SINTO. 

Desenvolvimento da atividade 1: Colocar a música “Sinto o que sinto” da Turma do Bita para a criança 

ouvir. Converse com a criança sobre os sentimentos apresentados na música. Repita a música quantas vezes 

for necessário. 

                                                  

                                        Disponível:  https://www.youtube.com/watch?v=OEUXZ2uz1a4 
 

 

 

    ATIVIDADE 2: BRINCANDO COM AS EMOÇÕES. 

Desenvolvimento da atividade 2: Agora é hora de brincar e dançar. Escolha algumas das emoções apresentadas 

na música e peça para a criança fazer as expressões faciais, representando as emoções: DESANIMADO, 

TÍMIDO, CALMO, RAIVA, FELIZ, TRISTE, CURIOSO etc.  

      Aproveitem esse tempinho em família para expressarem os sentimentos uns aos outros. 

 

REGISTRO: Tirem uma foto desse momento em família e compartilhem marcando o Facebook da escola.  
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ÁREA:. Cultura Corporal                     EIXO: Brincadeiras de imiração e criação de formas artísticas. 

 

CONTEÚDO: Brincadeiras de  imitação e criação de formas artísticas. 

 

OBJETIVO: Desenvolver habilidades corporais de destreza, agilidade e coordenação motora, por meio 

de brincadeiras que expressem sociabilidades e reconhecimento de sentimentos.  

 

 

ATIVIDADE 1: BRINCADEIRA : AMARELINHA DAS EMOÇÕES. 

Desenvolvimento da atividade 1: Vamos brincar? Nessa atividade, a brincadeira é amarelinha das emoções, 

ao pular os números a criança segue a carinha das emoções – além de imitar a criança pode NOMEAR o 

sentimento apresentado. A família pode utilizar giz de lousa para desenhar essa amarelinha no chão ou desenhar 

com canetinhas em folha de sulfite ou outro papel que tiver em casa e montar a amarelinha com fita no chão. 

Outra possibilidade é utilizar os famosos emotins para montar a amarelinha das emoções. Abaixo seguem 

algumas idéias:  

                         ou    

 

 

Bom divertimento a todos e uma ótima semana! 
 


