
  

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI   

Nome do aluno:    Semana 2   

Professor: Alexandre, Maria do Carmo, Dinair e 

Cristiana, Cláudia, Eliane, Milene.  

   

Data: 11/03/2021   

Turma:    

Maternal A e 

Maternal B   

Campos de Experiência: Traços, sons, cores e formas.  

   

 TEMÁTICA: BULLYING  

Estratégia de aprendizagem:   

Dobradura “O patinho feio”  

Converse com a criança e relembre a história que foi trabalhada durante a semana “O patinho 

feio”. Em seguida, vamos construir o patinho feio, que se tornou um cisne muito lindo realizando 

esta atividade com dobradura. Para isso, precisaremos dos seguintes materiais: 1 folha de sulfite 

(ou folha de caderno, a folha que vocês tiverem disponível em casa), lápis de cor ou giz de cera e 

lápis preto. Peça que a criança te ajude a confeccionar a dobradura no que for possível seguindo 

as orientações abaixo. Com a dobradura pronta, você poderá deixar que a criança decore e pinte 

para que fique muito mais bonito.  

Segue o link para acessar o vídeo explicando como fazer a dobradura: 

https://www.youtube.com/watch?v=UNmR7Ct54jM&feature=youtu.be   

      

https://www.youtube.com/watch?v=UNmR7Ct54jM&feature=youtu.be
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  ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI   

Nome do aluno:    Semana 2   

Professores: Carolina Q., Reinaldo, Silvia, Gilmar, 

Caroline F., Eliana, Elaine e Ilma.   

   
Data: 11/03/2021   

Turma:    
Maternal C e   
Maternal D   

Campos de Experiência: Corpo, gestos e movimentos. 

   

TEMÁTICA: BULLYING  

   

Estratégia de aprendizagem:   

Converse com a criança que vocês assistirão ao vídeo “Bullying não! Ser diferente é legal”.   

Ao final do vídeo pergunte para a criança o que gostou do filminho e converse com ela que na 

escola e em outros lugares ela conhecerá muitos amiguinhos diferentes uns mais altos outros mais 

baixo, uns com os cabelos lisos, cacheados ou crespo. Alguns mais magrinho, outros mais 

gordinho mas que todos são lindos do jeitinho que são e que devemos respeitar nosso amiguinho 

sempre, porque o mais importante é cultivarmos amigos e aprender com as diferenças. Para 

finalizar pergunte à criança o nome de um amiguinho dela e peça para fazer um lindo desenho 

para este amiguinho.      

  

Segue o link para acessar ao vídeo:  

 https://www.youtube.com/watch?v=Oi3K9KDt_FY   
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