
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
Nome do aluno:  Semana 20 

Professoras: Cristiane, Ellen, Francisca, 

Glauce, Ivanilde, Luciana, Maria Aparecida, 

Maria de Lourdes, Marlene, Marisa, Mariza e 

Vanessa. 

 

Data: 02/08/2021 

Turma: 

Berçário IIA / 

Berçário IIB 

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

 

TEMÁTICA: VALORES E RESPEITO  

Queridas Famílias e crianças é com muito carinho que elaboramos essa atividade  

DESCULPE- ME/LIVRO GESTANDO VALORES 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

Convide a criança para assistir o vídeo ou ler o livro “Desculpe-me” escrito pelo autor 

Jonathan Litton. Ao término da história faça questionamentos sobre o que acabou de 

aprender, que a palavra DESCULPA é muito importante de ser usada, têm coisas que 

acontecem sem querer e outras muitas vezes fazemos sabendo e precisamos evitar isto, 

para não deixar as pessoas ao nosso redor tristes e  devemos pensar  antes de fazer 

alguma coisa.  Em seguida faça a mesma dinâmica do papel amassado usado na história, 

peça para a criança amassar o papel e depois voltar a abrir, como ficou o papel? Igual ou 

diferente? Agora está amassado e diferente, e ele não pode voltar a ser como era. 

Transmita estes valores para o seu filha(a). 

 

Segue o link para acessar a história: 

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

 

Observação: Caso prefiram, enviaremos a história em PDF para que vocês possam realizar 

a leitura. 

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

foi o momento da atividade.  

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


 

 

 ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

Nome do aluno:  Semana 20 

Professoras: ANA CAETANO, ANA PAULA, 

ELISABETE, KELLY, LUIZA, ROSELY, VANESSA 

ALINE, ANA CLAYDE, CASSIA, NOELI, 

ROSANGELA MOREIRA, KENIA E LUANE. 

 

Data: 02/08/2021 

Turma: 

Berçário IIC e 

Berçário IID 

Campo de Experiência: O EU, O OUTRO E O NÓS. 

 

TEMÁTICA: VALORES E RESPEITO  
"Que legado sua família deixará para a sociedade? Que valores, princípios, crenças, tradições e costumes 

você passará para as gerações futuras? Você está trabalhando para aperfeiçoar o DNA familiar que vai 

legar a sua descendência? Se você quer que sua família receba uma benção, o primeiro passo é prepará-la 

para ser uma benção". (Por Marcos de Benedito-Pastor e jornalista, com doutorado em ministério na 

Universidade Andrews-EUA). 

              

Estratégia de Aprendizagem:   

Sente-se com a criança em um lugar confortável e apresente a ela fotos dos familiares 

(avós, tios, tias, etc.), explicando a posição que cada um ocupa como membro da família. 

Por exemplo: a vovó (citar o nome) é a mamãe do papai, o tio (citar o nome) é o irmãozinho 

da mamãe. Permita que a criança faça perguntas e responda para ela sempre frisando a 

importância de respeitar os mais velhos, dividir os brinquedos e não brigar com os irmãos 

e priminhos. Em seguida separe alguns materiais como: rolo de papel higiênico ou de papel 

toalha, tinta de cores diversas ou canetinha ou lápis de cor ou giz de cera, lá e papéis 

coloridos. 

Junto com a criança e usando criatividade, confeccione os membros da família. 

 

 
  

  

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

relatando como foi o momento da atividade.   


