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Campo de Experiência: O eu, o outro o nós 
 

Atividade: Valores- Maria da Penha vai à escola 

 

Já ouviu falar nessa lei? https://youtu.be/nYJLueqaOXc 

Ao invés de reproduzir a violência, escolhemos relembrar alguns dos valores que fazem parte do 

convívio familiar e em sociedade. 

  

Estratégia: O adulto ou responsável em realizar a atividade com a criança deve preparar um 

ambiente, para conversar com as crianças e todos que compõem a família sobre suas relações 

com o próximo, o seu convívio familiar.  Ressaltando os valores de convivência, enfatizando a 

importância de gestos de amor, obediência, tolerância, respeito e responsabilidade. 

Apresente o link, é uma música que tenta expressar pequenos gestos que fazem toda diferença. 

https://youtu.be/aGgX08yKIGM 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Resumo para auxiliar na explicação dos valores apresentados.  
Valores são o conjunto de características de uma determinada pessoa ou organização, que 
determinam a forma como estas se comportam e interagem com outros indivíduos e com o meio 
ambiente. A palavra valor pode significar merecimento, talento, reputação, coragem e valentia. 
A família é um pequeno grupo de pessoas que devem conviver juntas mesmo com os problemas 
do dia a dia. Mas, como eu posso conseguir isso? A resposta é simples: valores. 
 
 
-Primeiro:  amor 
A primeira coisa que deve nos unir à nossa família não é o sangue, mas sim o amor. Os gestos 
afetuosos são uma forma de comunicação que existe entre um casal de pais e seus filhos.                -
Segundo: a obediência.             
 respeito às autoridades, fazendo com que as crianças e demais membros entendam o porquê de 
cada ordem ou regra.           Para isso, é necessário ensinar a razão ou o porquê de cada norma 
ou regra. Por exemplo, para que uma criança tome banho regularmente, é essencial explicar a 
importância da limpeza. 
Com a orientação, também vem a disciplina. Se quisermos que nossos filhos tenham bons 
costumes, devemos dar o exemplo e exigir. Estabelecer horários é o ideal para que a criança 
automaticamente faça o que é certo.                
-Terceiro: a tolerância.         
Uma parte importante de viver em grupo é aceitar quem somos e também o que os outros são.         
-Quarto: o respeito 
 Respeitar é evitar fazer mal aos outros.       
 O respeito se baseia na ideia de que todos temos um limite, o qual jamais deve ser violado pelos 
demais.           Portanto, a regra máxima é “não faça aos outros o que você não gosta que façam 
com você”. 
-Quinto: a responsabilidade 
Ser respeitoso é ser responsável também com outros familiares. Quando falamos de 
responsabilidade, nos referimos a tudo aquilo que temos que fazer por nós e por nossos entes 
queridos. Esses valores são desenvolvidos quando a criança começa a se comunicar. Devemos 
nos lembrar de que esse processo começa a ocorrer inclusive antes de que se inicie a vida escolar. 
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