
 

 

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: 06/08/2021 

Turma: 
Berçário IA/ 
Berçário IB 

Campo de Experiência: O eu, o outro e o nós. 

 
TEMÁTICA: VALORES E RESPEITO 

 
Estratégia de Aprendizagem: 
Vamos finalizar nossa semana com uma roda de conversa, explicando a importância de 
respeitar as pessoas e que precisamos dar muito amor e carinho. Durante a conversa com 
a criança, caso tenha um ursinho de pelúcia, faça carinho nele, abrace, beije e fale palavras 
bonitas, como você é lindo, especial e te amo muito se for possível, entregue o ursinho para 
a criança e solicite que ela também faça carinho nele. Para finalizar a atividade, sente a 
criança no seu colo e olhando nos seus olhos diga o quanto ela é importante na sua vida, 
repetindo as palavras que foram ditas para o ursinho da criança. 

 

 

 
 

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 
Valdinéia. 

Data: 06/08/2021 
Turma: 

Berçário IC e 
Berçário ID 

Campo de Experiência: O eu, o outro e o nós 

 

TEMÁTICA: VALORES E RESPEITO 
 
Estratégia de aprendizagem:  
Vamos finalizar nossa semana com uma música “O meu amigo eu vou respeitar”. Coloque 
a música sugerida e cante junto com a criança destacando as palavras mágicas, após a 
música reforce o assunto tratado durante a semana e vocês podem fazer um cartaz com 
combinados do que pode (abraçar, ajudar, respeitar, beijar etc.) e não pode (bater, beliscar, 
jogar brinquedos etc.), utilizem figuras impressas, desenhadas ou de revistas e jornais para 
ilustrar os combinados. Gentileza faz a diferença no dia a dia das pessoas e colabora com 
um mundo com mais empatia, respeito e amor. 
 
Segue o link para acessar ao vídeo musical: 

https://www.youtube.com/watch?v=z00dbfx3_s8 

 

 

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

 


