
 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem:  

  ATIVIDADE: LEITURA DO LIVRO- A FORÇA DO EXEMPLO 

 

Como nossos pequenos estão aprendendo seus primeiros referenciais 

do que é certo e errado, nada como ter atitudes exemplares para com as nossas atitudes. 

Sejamos um espelho que reflete o nosso modo de vida, pois, as crianças estão sempre 

atentas ao que estamos fazendo. 

Nesta atividade, farão a leitura com eles do livro A força do exemplo. Muitas histórias 

servem para que reflitamos sobre nossas atitudes diante de nossos filhos, alunos, nossos 

pequenos aprendizes. É o caso da mensagem que o nosso livro traz, muito além de trabalhar 

a oralidade, ampliando o conhecimento, o respeito e a honestidade. 

Sentem-se confortavelmente para desfrutarem juntos deste momento de leitura e não 

esqueçam de mandar vídeos ou fotos deste momento maravilhoso de leitura em família. 
Link do vídeo:https://drive.google.com/file/d/1_kmDXui8GZ-

aicKzn90m43WiwE5riFgz/view?usp=sharing 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA NEUSA LUZ SANCHES 

NOME DO ALUNO: 
 

DATA: 02/08/2021 SEMANA: 20 

PROFESSORES: Andrea, Antônia, Esmeralda, Iara, Janaina, Silvana, Zilmara TURMA: B1A 
CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Escuta, fala, pensamento e imaginação 

https://drive.google.com/file/d/1_kmDXui8GZ-aicKzn90m43WiwE5riFgz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_kmDXui8GZ-aicKzn90m43WiwE5riFgz/view?usp=sharing


 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

 ATIVIDADE: REGRAS DE CONVIVÊNCIA  

 

 É na fase da infância que a criança está descobrindo o mundo. Nessa 

descoberta deve entender que tem direitos e deveres como cidadã, que deve respeitar e ser 

respeitada. Suas experiências servirão como aprendizado para sua vida. Ao conscientizarem 

as crianças sobre o aprendizado de valores e boas maneiras, elas serão estimuladas a se 

tornarem pessoas capazes de ter empatia, solidariedade, compaixão e principalmente 

respeito pelas diferenças, nos diferentes ambientes de convivência, partindo da base familiar 

e dando continuidade no ambiente escolar. Dessa forma, poderemos construir um mundo 

mais justo e solidário e uma sociedade melhor. 

 O adulto responsável deverá assistir a animação com a criança, e depois, dialogar 

sobre as regras de convivência apresentadas, levando a criança a entender sobre respeito 

mútuo, sobre saber esperar sua vez e saber valorizar o diálogo em vez da violência para 

resolver os conflitos existentes nas diversas situações do cotidiano. 

 Para complementar a atividade faça uma 

brincadeira onde a criança precise saber esperar sua vez, 

respeitando os participantes da brincadeira (Ex.: jogar 

uma bola no balde, montar peças de encaixe, entre 

outros). 

 Registre esse momento com fotos e compartilhe no 

grupo do WhatsApp.  

Link do vídeo: https://youtu.be/_59EhLcPp  
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