
 

                                                                                

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem:  

 MÚSICA:O MEU AMIGO EU VOU RESPEITAR 

Para finalizarmos as atividades da semana que foi muito 

divertida e cheia de descobertas, sugerimos uma música que 

nos ensina o respeito que é tão importante na interação com o outro. 

 Escolha um local com espaço e convide a criança para ver o vídeo. Em seguida, 

converse com ela sobre como devemos tratar os nossos amigos, fazendo com que ela 

perceba a importância de valorizar e respeitar o outro.  Após o diálogo, cante com ela a 

canção obedecendo os comandos da música. Vamos lá?  

  Registre esse momento e nos envie fotos ou vídeos.                                                 
                                       

Link da canção:   https://youtu.be/0sEGRXSWG50 

 

  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL NEUSA LUZ SANCHES 

NOME DO ALUNO: 
 

DATA: 11/06/2021 SEMANA: 14 

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

TURMA: B2A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O eu, o outro e o nós. 

O meu amigo eu vou respeitar 

A minha amiga eu vou respeitar 

Não pode bater 

Não pode morder 

Não pode machucar 

Tem que fazer carinho 

Tem que dar um abraço 

E tem que ajudar 

O meu amigo vou respeitar 

A minha amiga vou respeitar ...    

 

 

https://youtu.be/0sEGRXSWG50


 

                                                                                

  

 

 

 

 

 

 

                            

Estratégia de Aprendizagem: 

 ATIVIDADE: COMPARTILHANDO ALIMENTOS  

 

 A alimentação é essencial para o desenvolvimento do ser 

humano e em tempos de pandemia e crise econômica muitas famílias 

não tem conseguido se alimentar adequadamente, devido à dificuldade financeira. Devemos 

educar nossas crianças como seres atuantes na sociedade, em especial ajudando pessoas 

próximas que estão passando por necessidades. Sendo assim, a proposta da atividade de 

hoje é estimular as famílias a ajudarem com um alimento não perecível, famílias 

necessitadas.  Existem obras de serviço social, porém, podemos colaborar um pouco e 

diminuir o sofrimento do próximo. (familiares, vizinhos, amigos), lembrando que as crianças 

aprendem valores positivos, por meio dos exemplos.  Então, com a ajuda da criança 

selecione alguns alimentos para doação. Deixe-a participar da atividade, separando e 

colocando em um recipiente. O tempo todo, vá falando para ela que isso é muito legal, que 

ela é uma criança boazinha e que todos vão ficar felizes. 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL NEUSA LUZ SANCHES 

NOME DO ALUNO: 
 

DATA:11 /06/2021 SEMANA: 14 

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

TURMA: B2B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA   O eu, o outro, o nós 



 

                                                                                

  

 

                                                          

 

ANEXO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/uFzblk8RcZg  

https://youtu.be/uFzblk8RcZg

