
 
ESCOLA MUNICIPAL JULIA DEL CORTO RONCON  

Nome do aluno:  Semana 2 

Professor: Arlete, Cida, Luciana, Neusa, Viviani. Data:12/03/2021 Turma: BIA 

Campos de Experiência: Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação.  
 

 
5º Atividade da semana - Cantando e aprendendo - Música: “O meu amigo eu vou 

respeitar.”. 

Objetivo: Esta música desenvolve na criança noção da importância de se respeitar o próximo.  

Como fazer: Coloque o seu filho (a) no colo, cante a música e crie ações para acompanhá-la. 

Exemplo: Quando você disser “não”, faça o gesto de “não” com o dedo, e faça carinho com 

beijinhos e abraços de acordo com a letra da música. 

Observação: Pesquise e ouça a música antes de realizar a atividade. 

O meu amigo eu vou respeitar! 

O meu amigo eu vou respeitar! 

Não pode bater! 

Não pode morder! 

Não pode beliscar! 

Tem que fazer carinho. 

Tem que dar um abraço. 

E tem que ajudar! 

 

 



 
ESCOLA MUNICIPAL JÚLIA DEL CORTO RONCON 

Nome do aluno:  Semana 2 

Professor: Patrícia, Talita, Elizabeth, Eliana, Vera e 
Roseli. 

Data: 12/03/2021 Turma: B I B 

Campos de Experiência: O eu, o outro e o nós. 

 

12 de Março – Sexta-feira 

TEMA - BULLYNG 

ATIVIDADE – VÍDEO MUSICAL “RESPEITO AOS AMIGUINHOS”. 

Essa atividade possibilita a criança refletir sobre sua ação na forma de tratar o outro, pois indica a 

forma que deve e não deve ser. 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: 

Após ouvir a música e interagir com os movimentos propostos, conversar com a criança sobre 

formas de tratar uns aos outros, de que forma deve ser (com respeito, carinho etc.) e de que 

forma não deve ser (com agressões verbais, dar risada do outro etc.). Em seguida utilizar as 

imagens da atividade anterior, “Caixa surpresa das emoções” e mostrar as imagens que 

representam alegria e tristeza para exemplificar, como nos sentimos ao sermos bem ou 

maltratado. 

Link para a música: https://youtu.be/Mgcp19rn79s 

 


