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EIXO: Cuidado, valores e atitudes 

Objetivos da Semana: Estimular o desenvolvimento socioemocional da criança em seu 

ambiente familiar. 

Link do vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=4kBmhDxtEco – A força do afeto 

 

Data da atividade: 06-12-21 – A força do afeto 

Desenvolvimento: Assistir o vídeo junto com a família. 

                                Ter uma boneca ou boneco ou ursinho, para brincar e trocar entre os 

adultos e crianças que estiverem brincando junto. 

                                Estimular o ato de emprestar o brinquedo, a troca e ficar feliz. 

 

Objetivo do dia: Estimular ações socioemocionais, através do vídeo proposto e de ações 

realizadas pelos adultos, como perguntas “me empresta seu carrinho¿” , “me empresta 

sua boneca¿” 
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Objetivos da Semana: Estimular o desenvolvimento socioemocional da criança em seu 

ambiente familiar. 

Link de vídeo : https://www.youtube.com/watch?v=B7itaz5qeZs  

Data da atividade: 07-12-21 – Torre das emoções 

 

Desenvolvimento: Na primeira atividade: Construir bonecos das emoções com rolos de 

papel higiênico e quadradinhos de papelão para as bases. 

                                Deixar a criança empilhar e se fortalecer com as emoções sugeridas 

pela atividade. 

                               Na segunda atividade: Essa atividade é para a família: de acordo com 

as indicações do vídeo, crie uma caixa de presentes , com situações boas do seu dia 

escreva e coloque dentro da caixa, exercite a gratidão por essas coisas ao fim do dia. 

                               A atividade pode ser praticada durante muitos dias  

                                 

Objetivo do dia: Através das atividades exercitar as emoções sugeridas ao longo das 

atividades, sabendo como lidar da melhor forma cada uma delas, ressignificando as mais 

difíceis. 
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Objetivo da Semana: Estimular o desenvolvimento socioemocional da criança em seu 

ambiente familiar. 

 

Data da atividade: 08-12-21 – Dia da família 

Desenvolvimento: Construir um móbile de coração conforme o modelo sugerido, mas 

fiquem a vontade para criar da sua maneira. 

                                Carimbe os dedinhos da criança e faça os personagens da família de 

vocês, não esqueça de colocar o nome de cada membro da família 

                               

Objetivo do dia: Perceber o convívio familiar como lugar de afeto, carinho e amor. 
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Objetivo da Semana: Estimular o desenvolvimento socioemocional da criança em seu 

ambiente familiar. 

 

Data da atividade: 09-12-21 – Banho com história 

Desenvolvimento: A família deve preparar um banho delicioso para a criança, pode ser 

de banheira, de balde , de chuveiro, de mangueira, como preferir. 

                               Se possível use chá de erva doce na água do banho... vai trazer uma 

sensação maravilhosa de relaxamento... 

                               Durante o banho conte a história do livro de banho do nosso kit. 

                               Deixe a criança manipular, contar e vivenciar o livro de história. 

 

Objetivo do dia: Interagir durante a ação do banho com pessoas, emoções e reações 

socioafetivas. 
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Objetivos da Semana: Estimular o desenvolvimento socioemocional da criança em seu 

ambiente familiar. 

Data da atividade: 10-12-21 – Treino coletivo 

Desenvolvimento: Separe um canto da casa ou do quintal. 

                                Coloque uma música de academia. 

                                Forre o chão o com um lençol e vamos começar o treino. 

                                Escolhe alguns exercícios básicos , onde o adulto sabe que a criança 

já tenha o equilíbrio e domínio para fazer. 

                                Muito cuidado na escolha das atividades. 

                                Se a família toda participar será muito bom. 

 

Objetivo do dia: Interagir com pessoas e crianças dentro das mesmas atividades 

. Estimular o processo de imitação de gestos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dica cultural :  
 
https://vod-progressive.akamaized.net/exp=1638279487~acl=%2Fvimeo-prod-skyfire-std-

us%2F01%2F1598%2F17%2F432991153%2F1884499779.mp4~hmac=fa775ba4c3752aa3875d0f6a47b3b22

e163355b9b172a3b9929c1057ecafd93e/vimeo-prod-skyfire-std-

us/01/1598/17/432991153/1884499779.mp4?filename=Pack6+-+R7-EI-D2+-

+Como+Lidar+com+Nossos+Sentimentos.mp4  
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