
 

 

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: 05/08/2021 

Turma: 
Berçário IA / 
Berçário IB 

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

TEMÁTICA: VALORES E RESPEITO 
 

Estratégia de Aprendizagem: 
O responsável deverá convidar a criança para sentar-se ao seu lado ou no seu colo e 
conversar com a criança sobre valores e respeito, como por exemplo sermos gentis uns 
com os outros, não brigar, brincar com os amigos e irmãos, compartilhar os brinquedos, 
cuidar e dar carinho para as pessoas, respeitar e ter gratidão pela família que têm e tratá-
los sempre com muito amor e respeito. E enquanto o adulto conversa com a criança, 
apresente as imagens para que ela possa observar e, descreva o que cada um está fazendo 
nas imagens. 
DICA: Vocês podem utilizar outras imagens, tais como, impressas, desenhadas ou de 
revistas e jornais. 
 

 
 

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: 05/08/2021 
Turma: 

Berçário IC e 
Berçário ID 

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

TEMÁTICA: VALORES E RESPEITO 

 
ESTRATÉGIA DA ATIVIDADE: 
Hoje realizaremos a roda de história, em um lugar aconchegante e agradável convide a 
criança para escutar a leitura da história “O pequeno livro da amizade”. Acesse ao link para 
realizar a leitura e em seguida converse com a criança sobre a história, sobre a importância 
da amizade e de ter amigos. 
Em seguida, utilizando os materiais que tenham em casa, sulfite, papelão, cartolina, giz de 
cera ou tinta guache incentive a criança a fazer um lindo desenho que a mesma presenteará 
um amigo ou familiar. 
 
Segue o link para acessar a história: 

https://pt.slideshare.net/fprc/histria-infantil-a-amizade 
 

 
 

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


