
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
Nome do aluno:  Semana 20 

Professoras: Célia, Elaine, Helena, Maria, 
Renata e Tereza / Dinair, Francisca, Goreti, 
Mirian, Najara, Rosângela e Luci Ana. 

 

 
Data: 02/08/2021 

Turma: 
Berçário IA / 
Berçário IB 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Escuta, fala, pensamento e imaginação 

                                       

TEMÁTICA: VALORES E RESPEITO 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

Iniciaremos nossa semana desenvolvendo atividades envolvendo valores e respeito. O 

responsável deverá sentar-se com a criança ao seu lado ou no colo e conversar com a ela 

sobre alguns valores familiares (gratidão, amor, honestidade, perdão e solidariedade e 

respeito), mas poderá dar mais enfoque no respeito. Explicando a importância de respeitar 

todas as pessoas, como os seus pais e os mais velhos e orientar a criança a ter empatia e 

respeito para com todos quanto a sua diversidade. Em seguida, assista com a criança ao 

vídeo sobre a história “Respeito”, em seguida, o responsável repetirá para a criança os 

valores, converse um pouco sobre os personagens que apareceram na história, o que eles 

faziam e conversando sobre a importância de ações positivas.  

 

Segue o link para acessar a história: 

https://www.youtube.com/watch?v=njATcknks9g 

 

OBSERVAÇÃO: Caso tenham o livro em casa ou queiram realizar a leitura em casa, podem 

procurar ela escrita na internet e realizar a leitura para a criança.   

 
 

Observação: Não esqueçam de compartilhar conosco através de foto, vídeo ou 

relatando como foi o momento da atividade.  

https://www.youtube.com/watch?v=njATcknks9g


 

 

 ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
Nome do aluno:  Semana 20 

Professoras: Adriana Serpa, Elisete, Viviane,                                                
Irani, Juliana Fortunato e Vanuza / Cristiane 
Narcisio, Jahine, Roberta, Delzi, Valcicleide e 
Valdinéia. 

 

Data: 02/08/2021 
Turma: 

Berçário IC e 
Berçário ID 

Campo de Experiência: Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação.  

 

TEMÁTICA: VALORES E RESPEITO 

 

Estratégia de aprendizagem: 

Essa semana vamos desenvolver atividades envolvendo valores e o respeito. O 

responsável assistirá ao vídeo junto com a criança, “Normal é ser diferente”, estimulando a 

se concentrar. Após o término do vídeo conversará com a criança, que são as diferenças 

que fazem de cada pessoa um ser único e especial e explicar para a criança sobre a 

importância de valorizar e respeitar as diferenças que existem entre as pessoas.  

Dica: Para finalizar, vocês podem ir em frente ao espelho para conversarem sobre as 

caraterísticas de cada um, cor dos olhos, cabelos e frisando como são lindos do jeito que 

são. 

 

Segue o link para acessar ao vídeo: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=KP1viIOpNGE 

 

 
  

Observação: Não esqueçam de compartilhar conosco através de foto, vídeo ou 

relatando como foi o momento da atividade.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=KP1viIOpNGE

