
 
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

Nome do aluno:  Semana 10 

Professoras:  Cristiane, Ellen, Francisca, Glauce, 
Ivanilde, Luciana, Maria Aparecida, Maria de 
Lourdes, Marlene, Marisa, Mariza e Vanessa 

 
Data: 14/05/2021 

Turma: 
Berçário IIA / 
Berçário IIB 

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

 

TEMÁTICA: VALORES E SENTIMENTOS 

 

 

Estratégia de aprendizagem: 

"As Palavrinhas Mágicas" - Desenvolver a percepção da existência de valores em ações realizadas 

no dia a dia e exercitá-las na vida escolar, na família e na comunidade é essencial para à nossa 

vida.   

Vamos finalizar a semana apresentando para os nossos pequenos essas palavrinhas através da 

música “Palavrinhas Mágicas - da Turma do Seu Lobato”. Em seguida, cante e dance memorizando 

as palavras mágicas: Bom dia, boa tarde, muito obrigada, por favor, com licença, me desculpe e 

converse com a criança quando usamos essas palavrinhas. 

Se possível, finalizem a atividade, montando junto com a criança um cartaz escrevendo todas as 

palavrinhas mágicas, utilizando os materiais que tenham em casa, cartolina, folhas variadas, 

papelão, canetas ou lápis e enquanto escreve as palavrinhas, reforce com a criança a importância 

de usá-las. 

 

Segue o link para acessar a música: 

https://www.youtube.com/watch?v=Mn-KI0FuEZ0 

 

 
 

Observação: Não esqueçam de compartilhar conosco através de foto, vídeo ou relatando como 

foi o momento da atividade.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Mn-KI0FuEZ0


 
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

Nome do aluno:  Semana 10  

Professoras: ANA CAETANO, ANA PAULA, 
ELISABETE, KELLY, LUIZA, ROSELY, VANESSA 
ALINE, ANA CLAYDE, CASSIA, NOELI, SARAH, 
KENIA  

 
Data: 14/05/2021 

Turma: 
Berçário IIC e 
Berçário IID 

Campo de Experiência: Corpo, gestos e movimentos. 

 

TEMÁTICA: VALORES E SENTIMENTOS 

 

Estratégia de aprendizagem: 

Chame a criança e explique, que não devemos brigar e nem maltratar nossos amigos e convide a 

criança para, no primeiro momento escutar a música da turma da Mônica, uma adaptação do Cravo 

e a Rosa. No segundo momento, separe revistas, jornais ou panfletos e junto com a criança 

procurem imagens de carinho e amizade, pessoas se abraçando, beijando, ajudando o próximo 

dentre outras atitudes positivas. Finalizem colando as imagens em uma cartolina ou papelão e 

realizando uma linda exposição. 

Segue o link para acessar a música:  

https://www.youtube.com/watch?v=CL07SXvt2bw&t=3s 

 

 

Observação: Não esqueçam de compartilhar conosco através de foto, vídeo ou relatando como 

foi o momento da atividade.  

https://www.youtube.com/watch?v=CL07SXvt2bw&t=3s

