
 

 

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: 03/08/2021 

Turma: 
Berçário IA / 
Berçário IB 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O eu, o outro e o nós. 

                                       

TEMÁTICA: VALORES E RESPEITO 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

Abraçar seu filho é uma forma muito eficaz de desenvolver a capacidade cerebral do seu 

bebê, sabia? A partir da afetividade, assim como um bom abraço ajuda seu bebê e leva à 

confiança das crianças. Para fazermos do ato de abraçar uma brincadeira gostosa com 

seus filhos, vamos propor um jogo de corrida para o abraço. Comece ficando um pouco 

distante da criança e a chame para ir até você. Se por acaso ela não for direto, devido 

muitos estímulos ao redor, escolha um brinquedo que a criança goste e chame, incentive a 

engatinhar, andar ou correr até você e quando a chegar perto, a surpresa!  

Um grande abraço! 

 

 
 

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

relatando como foi o momento da atividade.  

  

 



 

 

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: 03/08/2021 
Turma: 

Berçário IC e 
Berçário ID 

Campo de Experiência: O Eu, o Outro e o Nós. 

 

TEMÁTICA: VALORES E RESPEITO 

 

ESTRATÉGIA DE APRENDIZAGEM: 

Para realizar essa atividade primeiro o responsável deverá sentar-se com a criança e 

conversar com ela a respeito da família, os valores familiares e a importância do respeito 

aos mais velhos, dividir os brinquedos e não brigar com os irmãos, primos etc. 

Em seguida, separe fotos de sua família e mostre para a criança falando o nome de cada 

membro da família, os irmãos se caso tiver, os avós e assim por diante. Finalize a conversa 

com a criança tirando uma linda foto da família e enviando no grupo. 

Estamos ansiosas para ver. 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

relatando como foi o momento da atividade.  

 


