
 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem:  

ATIVIDADE:CARTAZ DE BOAS MANEIRAS 

 

 Separe os materiais citados e monte com seu(a) filho(a) um cartaz educativo 

de boas maneiras. Você pode usar imagens de revistas para essa construção.  

 Explique para ele(a) que boas maneiras sempre são bem-vindas em nosso mundo, 

seja na escola, em casa ou na sociedade. Dê exemplos de boas maneiras, com certeza isso 

fará uma grande diferença na vida dele(a).  

 Não esqueçam de nos mostrar a construção dessa atividade, através de vídeos e 

imagens. Boa atividade. 

 Recursos:  

• uma cartolina ou folha de sulfite  

• canetinha ou lápis de cor 

• revistas 

• cola e tesoura 

 

 Se a criança tiver alguma dificuldade para realizar a atividade, pedimos que os 

responsáveis auxiliem fazendo com que ela se sinta estimulada. 
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Estratégia de Aprendizagem.  

ATIVIDADE: APRESENTAÇÃO DA HISTÓRIA 

 “O PEIXINHO ENCRENQUEIRO” 

 A aprendizagem sistemática faz parte da formação das pessoas, contudo, existem 

outros conhecimentos tão importantes quanto, que são os que agregam valores e atitudes. 

Considerando a importância das boas ações que as crianças precisam aprender, em um 

ambiente tranquilo assistam ao vídeo com a história “O Peixinho encrenqueiro”, contada pela 

professora Alexandra da sala do maternal “A”. O Peixinho Pipoca é muito encrenqueiro, por 

isso, os outros peixinhos foram se afastando dele. Ser encrenqueiro 

é quando um coleguinha: 

• Atrapalha a brincadeira; 

• Toma o brinquedo; 

• Grita e briga com o colega; 

• Não consegue esperar sua vez.  

 Para contribuir com esses ensinamentos no ambiente escolar sempre trabalhamos as 

palavrinhas mágicas como, desculpa, obrigada, por favor, com licença e os combinados da 

sala de não gritar, organizar a sala, jogar o lixo no lixo, participar das atividades e outros 

 Sempre converse e explique para a criança tudo que ela precisa saber e aprender e 

assim se tornará um cidadão educado com boas atitudes. 

Link da história: https://youtu.be/VZ6yGDrjW-I 
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