
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
Nome do aluno:  Semana 20 
Professoras: Célia, Elaine, Helena, Maria, 
Renata e Tereza / Dinair, Francisca, Goreti, 
Luci Ana Mirian, Najara e Rosângela. 

 

 
Data: 04/08/2021 

Turma: 
Berçário IA / 
Berçário IB 

Campo de experiência: Traços, sons, cores e formas. 
                                       

TEMÁTICA: VALORES E RESPEITO 
 

Estratégia de Aprendizagem: 
Essa semana desenvolveremos a temática de valores e respeito, questões essenciais na 
formação de uma pessoa e ao estimular nas crianças a valorização de boas atitudes, é 
possível incentivar o desenvolvimento de valores éticos e morais desde cedo. Pensando 
nisso, resolvemos abordar as regras e combinados, o respeito, a consideração, gentileza, 
solidariedade etc.  
Iniciaremos com um momento agradável de roda musical, cantem com a criança a música 
“Não atire o pau no gato”, vocês podem utilizar como recurso durante a cantiga um bicho 
de pelúcia. 
 
Observação: Caso não conheçam a música, podem acessar ao vídeo abaixo: 

https://www.youtube.com/watch?v=0hhz7KSEIAE 

 

 

 

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 
Narcizo, Jahine, Roberta, Delzi, Valcicleide e 
Valdinei. 

 
Data: 04/08/2021 

Turma: 
Berçário IC e 
Berçário ID 

Campo de Experiência: Corpo, gestos e movimentos. 
 

TEMÁTICA: VALORES E RESPEITO 
 

Estratégia da aprendizagem:  
Essa semana desenvolveremos a temática de valores e respeito, questões essenciais na 
formação de uma pessoa e ao estimular nas crianças a valorização de boas atitudes, é 
possível incentivar o desenvolvimento de valores éticos e morais desde cedo. Iniciaremos 
a semana assistindo ao vídeo musical “O meu amigo eu vou respeitar” com a criança, 
incentive a criança a fazer os gestos apresentados na música como abraçar e fazer carinho 
em todos os integrantes da família. Em seguida reforce que devemos sempre ter atitudes 
boas para com os outros. 
 
Segue o link para acessar ao vídeo musical: 

https://www.youtube.com/watch?v=wE0C1LgQN8E  

 
(Imagem retirada do Facebook: Educação Física e Educação Infantil – 13/02/2017) 

 

Observação: Não esqueçam de compartilhar conosco através de foto, vídeo ou 
relatando como foi o momento da atividade. 


