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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

Secretaria Municipal da Educação 

 

EMEII  MARIA IZOLINA THEODORO ZANETTA 
 

 

   

INFANTIL 

IV/V 

TURMA PROFESSOR(A) PERÍODO LETIVO 

B e  C             Denise 08/03 á 12/03;2021 

   

NOME DO ALUNO:  
    

                    

ATIVIDADE NÚMERO  1 

SENTIMENTOS 
                     AREA: EIXOS 

           Ciências da sociedade Relação individuo-sociedade 

           Artes Percepção e sentido 

           Música Música como linguagem  
 

Conteúdos:  

 leitura  de imagens 

 musicalidade  

 sentimentos 

 

Objetivos:  
 estimular  valores éticos e morais como : solidariedade, amizade... 

 incentivar  a criatividade, imaginação e fantasia 

 respeitar  sentimentos alheios 
 

 

Toda escola deveria adotar práticas habituais para desenvolver um projeto educativo que 

visasse a trabalhar as emoções com  os alunos. A partir de uma série de propostas de 

atividades pedagógicas, os professores podem conduzir o aprendizado das emoções. 

Primeiramente, é preciso ensinar as crianças a reconhecer suas emoções. Inicialmente 

trabalhando as mais básicas, como a alegria, a curiosidade, a segurança, a admiração, a 

surpresa, o medo, a culpa, a raiva, a tristeza, o nojo.,  a alegria, brava,  

De uma simples garatuja, aquele rabisco que tem a "pretensão" de desenho, até verdadeiras 

historinhas contadas pelas  crianças. Tristeza, saudade da escola, alegria por não estar 

doente ou medo de perder alguém para o corona vírus são revelados por meio de conversas 

vamos fazendo com que as crianças nos mostrem através de desenhos das  suas emoções 

ou do colega respeitando sempre o sentimento  alheio. 
 

Desenvolvimento da atividade:  

1- Ouvir a música ROCK DAS EMOÇÕES , usando a  imaginação levar as 

crianças a fazerem  cara de triste , raiva, feliz. Medo …de acordo com a 



2 
 

música. A música estará disponivel no link abaixo: https://www.youtube.com 

2- Conversar  com as crianças qual a cor do sentimento ( de acordo  com  a 

musica), distribuir folhas coloridas e pedir para que cada um desenhe o que 

está sentindo no momento, 

3- Pintura, recorte e colagem das carinhas para fazer a brincadeira, colar em 

palitos de sorvete  

4- Usar fundo de copinhos descartáveis e pedir para a criança desenhar circulos , 

usar o copinho como molde para os circulos  e em seguida fazer as perguntas   

 desenhando nos círculos as expressões faciais que completam as frases.  

 Quando estou brincando eu fico...  

 Quando alguém briga comigo eu fico... 

 Quando sinto medo  fico... 

 Quando estou na escola fico.... 

 Quando estou na praia fico... 

 Quando vejo alguém brigando fico... 

VAMOS BRINCAR DE CARA DE QUÊ? 

O adulto responsável começará a brincadeira: fará uma expressão facial. 

Pode- se usar gestos também, a criança   tentará  descobrir  A CARA DE 

QUE?  E deverá levanter a plaquinha   correspondente ao sentimento,  quem   

acertou primeiro continuará a brincadeira. (recortar as carinhas ( emojis) 

abaixo colar em palitos de sorvete  para fazer a brincadeira)  

 
 

 

https://www.youtube.com/
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal da Educação 

 

EMEII  MARIA IZOLINA THEODORO ZANETTA 
 

 

   

INFANTIL 

IV/V 

TURMA PROFESSOR(A) PERÍODO LETIVO 

B e C               Denise 01/03/2021 a 05/03/2021 

   

NOME DO ALUNO:  
    

                    

ATIVIDADE NÚMERO 2  

AFETIVIDADE 
                     AREA: EIXOS 

           Língua portuguesa Oralidade - falar e escutar 

               Artes  visuais fazer  artístico 
           Ciências da sociedade Relação individuo - sociedade 

 

Conteúdos:  

 A língua como instrumento de comunicação e ideias 

 Criar com autoridade e liberdade usando diferentes recursos artísticos para 

expressar suas ideias. 

 Características pessoais e diferenças individuais 

Objetivos:   

 Expressar-se por meio da linguagem oral, organizando as ações e pensamento, com 

coerência e domínio progressivo. 

 Viver processos de criação exercitando a imaginação, ousadia e a pesquisa. 

 perceber-se como sujeito singular e social, identificando diferenças e semelhanças 

entre os sujeitos 
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Desenvolvimento da atividade:  

1- Após a leitura do texto A INVENÇÃO DO ABRAÇO de Ricardo Silvestrin, 

pedir para que cada criança explique de seu jeito o que é um abraço? E o que 

estão sentindo nesse momento de Pandemia COVID 19, por não poder abraçar e 

nem tocar no Amigo. 

 Diante de um espelho pedir para que cada criança diga qual a semelhança e 

diferença que observa em cada pessoa presente ; fazer a descrição comentando. 

 Quem é o mais magro e o mais gordo? 

 Por que cada pessoa tem um tom de pele diferente do outro? 

 Por que existe menina e menino ? 

 Quem criou tudo? E deixou o universo para nós? 

 Por que temos que respeitar nossos colegas? 

 

2- Agora entregue para cada criança um pratinho descartável e outros materiais tais 

como, papel crepom, canetinhas coloridas, , papeis coloridos e façam uma arte 

observando  um amigo, um conhecido ou familiar , usando as características da 

pessoa, como cor de cabelo, olhos, cor da pele...ao término pedir para alguém 

adivinhe quem é.  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal da Educação 

 

EMEII  MARIA IZOLINA THEODORO ZANETTA 
 

 

   

INFANTIL 

IV/V 

TURMA PROFESSOR(A) PERÍODO LETIVO 

B e  C              Denise 01/03/2021 a 05/03/2021 

   

NOME DO ALUNO:  
    

                    

ATIVIDADE NÚMERO 3 

SEMELHANÇAS  E DIFERENÇAS 
                     AREA: EIXOS 

           Língua portuguesa oralidade 

               Artes visuais Fazer artístico 
             

 

 

 

Conteúdos:  

 A língua como instrumento de comunicação,  

 Gestualidade ( tarefas exploratórias ) 

 

Objetivos:  

 Identificar e valorizar as características de seu corpo e respeitar as 

características dos outros; 

 Compreender  e usar com maior precisão o idioma, ampliando o vocabulário 

 
 

 

Desenvolvimento da atividade:  Assistir o video no link abaixo: 

https://www.youtube.com  Cada um com seu jeito, cada jeito é de um! Texto de 

Lucimar Rosa Dias e ilustrações de Sandra Beatriz Lavandeira. Editora Alvorada, 2012 

 

https://www.youtube.com/
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2- Após assistir o video "Cada um com seu jeito, cada jeito é de um!" Questione 

as crianças sobre a características  físicas da menina. Pergunte sobre seus 

cabelos, sua cor, sobre sua altura etc. Ajude as crianças observarem  em si 

mesma e nos colegas características semelhantes e também diferentes que os 

amigos possam ter. Os alunos devem observar que as diferenças fazem parte da 

coletividade e que as características  pessoais de cada indivíduo  fazem dele 

diferente e único.  

  

3- Minhas características  
 
Novamente mostrar um espelho para que cada criança possa se olhar dizendo 

suas características físicas como: meus olhos são... meus cabelos são.. a minha 

pele é... etc. 

e em seguida fazer a arte no espelho.   Você vai precisar de um espelho grande e 

de um giz ou caneta de vidro. A atividade consiste em ficar diante do espelho e 

desenhar em cima do seu rosto. 

                   Observação: Pedimos que nesse momento a família  registrem com fotos 

ou vídeos a atividade da criança. 

 

 
Imagem da internet 

 
 

4- Auto retrato 
 

 Agora forneça canetinhas, lápis de cor, tintas , e outros materiais (usar a 

imaginação), e uma folha A4 a cada criança e peça que desenhem a si mesmo  

fazendo um auto retrato, explique que muitos artistas famosos fazem seus auto 

retratos e que eles vão fazer o mesmo.  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

Secretaria Municipal da Educação 

 

EMEII  MARIA IZOLINA THEODORO ZANETTA 
 

 

   

INFANTIL 

IV/V 

TURMA PROFESSOR(A) PERÍODO LETIVO 

B e C                Denise 08/03 á 12/03;2021 

   

NOME DO ALUNO:  
    

                    

ATIVIDADE NÚMERO  4 

PINTANDO OS SENTIMENTOS 
                     AREA: EIXOS 

           Música  Música como linguagem 

       Artes visuais Fazer artístico  
 

Conteúdos:   

 Música infantil 

 Registro gráfico , pintura com as mãos 

 

Objetivos:  
 Explorar possibilidades  de posturas , gestos, ritmos corporais  

 Expressar sensações e sentimentos através das brincadeiras com a música. 
 
 
 

 

Desenvolvimento da atividade :  Vamos trabalhar nesse atividade as emoções através da 

música  e cores . Com tinta, canetinha, lápis ou giz. Você poderá colocar uma música( 

triste, alegre, calma ...) e pedir para a criança relacionar com algum sentimento. 

Depois convide para escolher uma cor para expressar esse sentimento. É incrível, mas 

existe algum existe algum conhecimento coletivo que nos leva a escolher cores vibrantes e 

fortes para sentimentos positivos e as cores mais escuras para sentimentos negativos, deixe 

a criança pintar a vontade, escolhendo sua própria cor. 
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