
 

                                                                                

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem:  

     CLIP MUSICAL 

       Ensinar aos filhos o valor de doar e compartilhar é uma 

das formas de estimular a solidariedade e a empatia desde a 

tenra idade, além de instruí-los a desapegar daquilo que já não brincam mais 

 Em um lugar tranquilo e aconchegante, o responsável irá apresentar o vídeo para a 

criança e mostrar que é bom brincar e compartilhar os brinquedos com outros amiguinhos, 

pois, às vezes ela não quer mais um brinquedo, ou tem bastante e pode doar para outra 

criança que não tem. Explique a ela que com certeza, isso faz muita diferença, pois, vai 

deixar outras crianças felizes.  

Boa atividade! Não esqueça de registrar e nos enviar. 

 

Link do vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=0S31Xi1flO8  

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL NEUSA LUZ SANCHES 

NOME DO ALUNO: 
 

DATA: 07/06/2021 SEMANA: 14 

PROFESSORES:  Lourdes, Sandra, Maria José, Rosangela, Leila, Elisangela, 
Daniela e Adriana 

TURMA: B2A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, gestos e movimentos. 

https://www.youtube.com/watch?v=0S31Xi1flO8


 

                                                                                

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   Estratégia de Aprendizagem:  

 ATIVIDADE: SOLIDARIEDADE NÃO TEM IDADE 

Sabemos que esse momento de pandemia está difícil 

para muitas as pessoas. Pensando por esse lado, vamos ensinar 

as nossas crianças desde cedo a ter respeito, empatia e solidariedade, sentimentos esses, 

que precisamos ser desenvolvidos nelas em casa desde cedo. Para isso irão utilizar a 

música, algo que as crianças gostam muito de ouvir, e com isso, elas aprendem a 

desenvolver alguns sentimentos e a imitá-los. 

 Em um ambiente tranquilo, apresente o vídeo da Turma da Mônica “Solidariedade”. 

Após assistirem juntos, dialogar com a criança sobre o que é solidariedade e que existem 

várias formas de ser solidário. Deixe a criança falar o que ela pode fazer para ajudar alguém, 

desta maneira, além de inserir valores positivos o responsável também estimulará a 

oralidade e a interiorização de sentimentos bons. 

 Obs.: Solidariedade não tem idade, quanto mais cedo ser 

desenvolvido na criança, se tornará um cidadão do bem. 

Link do Vídeo :  https://youtu.be/9VNV_KpNswM 
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ESCOLA MUNICIPAL NEUSA LUZ SANCHES 

NOME DO ALUNO: 
 

DATA: 07/06/2021 SEMANA: 14 

PROFESSORES : Antônia, Carmen, Fernanda, Adriana, Cristiane e 
Deise 

TURMA: B2B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Traços, Sons, cores e Formas  

https://youtu.be/9VNV_KpNswM

