
 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem:  

  ATIVIDADE MUSICAL: BOOGYE NO 

PARQUINHO 

O adulto responsável colocará o vídeo da música “Boogye no 

parquinho” no celular ou TV e chamará a criança para assistir. 

Aproveite para reforçar as palavrinhas mágicas para a criança e dance com ela também. 

Devolutivas: envie-nos um pequeno vídeo da criança utilizando uma das palavras 

mágicas e nos enviar no grupo de WhatsApp. Queremos ver se ela está aprendendo. 

 

Link do vídeo: https://youtu.be/OLgEQhjysFc 
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Estratégia de Aprendizagem: 

 ATIVIDADE SOBRE RESPEITO 

 Respeitar é mais do que um ato de consideração, é algo 

fundamental para convivência social saudável e pacífica. Nós 

adultos exigimos e ensinamos os nossos pequenos a agir com respeito. Sendo assim, 

precisamos seguir algumas regras e valores e só assim conseguiremos um mundo mais 

empático, solidário e cheio de amor. Para enfatizar isso, na proposta de atividade de hoje o 

responsável desenhará duas carinhas uma 🙂 feliz e a outra 😟 triste. Fará os desenhos 

grandes e deixará a criança colorir na cor amarela. Ao terminar explicará para criança que 

para sermos felizes temos que ter algumas regras e valores, sendo que um desses é o 

respeito pelas pessoas, pela natureza, pelos animais e pela vida. 

 Depois, o responsável poderá ler as seguintes frases e a criança mostrará a carinha 

feliz ou triste demonstrando o que entendeu se essas ações são boas ou ruins. 

 

         ex: ajudar o amigo                    brigar na escola: 

 

 

* cuidar da vovó 

* ajudar a mamãe 

* arrumar os brinquedos        

 

 

* atirar pedras nos 

animais. 

* quebrar as plantinhas. 
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