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PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

Querida família! 

Esta semana nosso encontro on-line será especial, para comemorarmos 

juntos o THANKSGIVING DAY (Dia de Ação de Graças). Atenção para a 

mudança de dia/horário: 

 

                                    Encontro de Thanksgiving Day  

                  com a participação da tia Luisa (professora de Inglês) 

                                          QUARTA-FEIRA às 17h 

 

Para a realização das atividades semanais, permaneçam atentos às 

orientações abaixo: 

   

➢ É extremamente importante que a criança faça as atividades propostas.  

➢ Assistam, todos os dias, aos vídeos explicativos da professora regente.  

➢ Utilizem as folhas de atividade e arquivem-nas para entrega à professora no 

fim do bimestre.  

➢ Elas são disponibilizadas no site (diariamente) e na escola (semanalmente). 

➢ Sempre coloque o nome da criança na atividade, em letra PALITO, para 

identificação da professora.  

➢ Em todos os momentos planejados, é imprescindível a presença e auxílio 

contínuo de um adulto. Interaja e participe do processo.  
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 
 

SENTIMENTOS E EMOÇÕES 
Professora: Yasmin 

   

Atividade: Reconhecendo as expressões faciais 

 

Material necessário: 

✓ Folha de atividade 

✓ Espelho (uso com auxílio de um adulto) 

 

Justificativa:  

Trabalhar as emoções desde a Educação Infantil é fundamental para o 

processo de desenvolvimento saudável e integral das crianças, visto que, saber 

identificar, reconhecer e comunicar as emoções auxilia na compreensão das 

situações vivenciadas e dos sentimentos, além de contribuir para soluções de 

conflitos. 

 

Objetivos: 

✓ Conhecer as emoções e sentimentos; 

✓ Compreender os sentimentos; 

✓ Reconhecer as emoções e sentimentos; 

✓ Identificar as emoções e sentimentos; 

✓ Desenvolver a coordenação motora. 

 

Desenvolvimento da atividade: 

Atenção! Papai/Mamãe, lembre-se: sua presença e ajuda são fundamentais para 

a realização das nossas atividades. 

 

Antes de iniciar a atividade, assista ao vídeo explicativo da Tia Yasmin, 

disponível em: https://youtu.be/0zyIrXzKBvk 

 

Você sabe identificar o que sente quando fica feliz? Triste? Bravo ou com 

raiva? Sabe como fica a expressão do seu rostinho em cada emoção esboçada?  

Vamos testar? Tenho certeza de que você vai adorar a atividade de hoje. 

Para realizá-la, siga os passos: 

 

1. Hoje vamos conhecer e perceber as expressões, por isso escolha um local 

confortável da sua casa e sente-se (de preferência no chão); 

2. Com o auxílio de um adulto fique em frente a um espelho;  

Obs.: Atenção! Esteja sempre perto de seu responsável.  

 

Agora, mãos à obra! 

https://youtu.be/0zyIrXzKBvk
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3. Faça as seguintes expressões: 

• Quando você está feliz! Aposto que saiu um sorriso bem bonito!!! 

• Quando você está bravo. Como ficou seu rostinho? Qual expressão você 

faz?  

• Quando está triste? 

• E quando está com medo? 

 

Agora você já conhece todas as expressões que faz quando demonstra 

seus sentimentos! Espero que você tenha gostado.   

 

Complementação: 

Hoje a tia Yasmin trouxe uma novidade! Estamos aprendendo sobre as 

emoções e tenho um filme ótimo para indicar: “Divertidamente”.  Prepare a 

pipoca e aperte o play.  

Disponível para assistir on-line em:  

Divertida Mente - Filme 2015 - AdoroCinema 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.adorocinema.com/filmes/filme-196960/

