
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA 

Secretaria Municipal de Educação e Cultura 

ATIVIDADES BERÇÁRIO

TEMA: SENTIMENTOS  E EMOÇÕES

OBJETIVOS:  (EI01EO01) – PERCEBER QUE SUAS AÇÕES TEM EFEITOS NAS OUTRAS
CRIANÇAS  E  NOS ADULTOS.   (EI01EO04)  –  COMUNICAR  NECESSIDADES,  DESEJOS  E
EMOÇÕES,  UTILIZANDO  GESTOS,  BALBUCIOS,  PALAVRAS.   (EI01CG03)  –  IMITAR
GESTOS E MOVIMENTOS DE OUTRAS CRIANÇAS, ADULTOS E ANIMAIS.  (EI01EF06) –
COMUNICAR-SE COM OUTRAS PESSOAS USANDO MOVIMENTOS, GESTOS, BALBUCIOS,
FALA E OUTRAS FORMAS DE EXPRESSÃO.  (EI01ET03) – EXPLORAR O AMBIENTE PELA
AÇÃO E OBSERVAÇÃO, MANIPULANDO, EXPERIMENTANDO E FAZENDO DESCOBERTAS.

1- MUSICALIZAÇÃO (EMOÇÕES)

Vídeo Musical Little Angel Português -Canal do Joãozinho “A Canção das Emoções”
que encontra-se no Youtube,   onde através da ludicidade trabalharemos as emoções
com os  nossos  pequenos.   Ao  assistir  o  vídeo  com a  criança  ,  fale  sobre  como
Joãozinho  está  se  sentindo:  ZANGADO,  FELIZ,  TÍMIDO,  TRISTE,  BRAVO,
ASSUSTADO...

2- HORA DA BRINCADEIRA (SIMULANDO EMOÇÕES)

Nesta brincadeira estaremos usando as expressões faciais,  onde o adulto simulará
que está triste, bravo, alegre,  assustado, emburrado etc, sempre enfatizando quais
expressões está fazendo para que a criança identifique quais são. Em seguida é a vez
da criança realizar a atividade, sobre orientação do adulto. O ideal na realização desta
brincadeira é a utilização de um Espelho para que a criança possa se ver e identificar
cada sentimento.
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3 – HORA DA HISTÓRIA

Vídeo da História  “Casa dos Sentimentos “ Nana Toledo que encontra-se no Youtube,
onde  estaremos  trabalhando  os  sentimentos  com  as  nossas  crianças  através  da
história musical.

 



4 – MUSICALIZAÇÃO

Vídeo Musical  Mundo Bita -“Sinto o que Sinto”  que encontra-se no Youtube, onde
através  da  ludicidade  estaremos  estimulando  a  compreensão  dos  sentimentos  na
criança.
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5 – HORA DA BRINCADEIRA (BONECO DAS EMOÇÕES)

Para  esta  atividade  precisaremos  de  bexigas,  farinha,  caneta,  e  um  funil,  para
criarmos os bonequinhos para que as crianças possam se divertir. Encher a bexiga
com farinha utilizando o funil ( caso não tenha um funil poderá utilizar uma garrafa pet
cortanda ao meio e transformando-a em um funil), logo em seguida amarrar bem a
bexiga  para  que  a  farinha  não  escape  e  desenhar  as  carinhas  representando  as
emoções Triste, Feliz, Bravo, Assustado etc.. além de trabalharmos as emoções nesta
atividade,  estaremos  desenvolvendo  a  coordenação  motora  fina  ao  manusear  os
bonecos. Vai ser muito divertido.

Até a próxima semana!


