
Olá famílias!

Nossas próximas propostas continuarão proporcionando momentos

para que a criança se expresse.

Mesmo a criança pequena tem muito o que dizer, e, a atenção dos

adultos que cuidam dela nesse momento de escuta é extremamente

importante para o seu desenvolvimento.

Reserve um tempo de qualidade diariamente para que a criança

entenda que tem um lugar seguro e pode contar com sua presença,

demonstre interesse e respeite seus sentimentos e opiniões.
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Olá, famílias! Nossa proposta da semana será cativante! Vamos 

falar sobre os gostos singulares?

▪ Direito de Expressar-se.

Os bebês e as crianças se comunicam

através do choro e da linguagem corporal, e

para garantir que a criança comece a

entender o que está expressando, os

adultos nomeiam os sentimentos delas. Aos

poucos eles vão entendendo como estão se

sentindo para futuramente verbalizarem

suas emoções.
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Não esqueçam de registrar esses momentos e compartilhar no grupo!

Arquivo pessoal da Profa. Rosilene



PROVAVELMENTE:

▪ Seu bebê já teve ou tem um objeto que carrega para todos os lagares: um ursinho de

pelúcia, um boneco, uma fralda, um paninho ou um cobertor pequeno.

▪ Chamado de transacional, ele representa um conforto para a criança, que se apega

principalmente durante momentos de angustia, medo ou tristeza, como na ausência dos

pais.

O QUE GOSTARÍAMOS:

❑ Registros através de fotos, vídeos, áudios ou

relatos, nos apresentando o objetos de apego da

criança, se tiver, ou seu brinquedo preferido.

❑ Esse objeto tem um nome específico criado pela

criança e família?

Não esqueçam de nos enviar foto e/ou vídeo.

Arquivo pessoal da Profa. Rosilene

Pense nisso:

❖ Logo estaremos com atividades presenciais, 

então conhecer as singularidades das crianças 

são importantes para nós.   



MÚSICA “SE VOCÊ ESTÁ CONTENTE”

Olá Famílias! 

Nesta proposta vamos oportunizar a criança conhecer-se e expressar seus 

sentimentos, emoções e vontades através da música!

Essa música é bem simples e todos já 

devem conhecer:

https://www.saraiva.com.br

Registre esse momento e nos envie! Boa Diversão!!

❑ Vocês poderão colocar várias expressões e

ações como: gritar, bater os pés, grite viva,

dê risada, dar pulos, etc e também vários

sentimentos como triste, feliz, zangado e

outros, conforme mostra o vídeo de

sugestão.

❑ Grave um vídeo e mostre para o bebê, em 

seguida pergunte se ele gostou e como foi a 

proposta! Garantimos que ele vai adorar!! 

“Se você está contente bata palmas, se 

você está contente e quer mostrar a toda 

gente, se você está contente bata palmas”

❑ Acompanhe a música através 

do link

https://youtu.be/F3TcoRZN964

https://youtu.be/F3TcoRZN964

