
 

 

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: 04/08/2021 

Turma: 
Berçário IIA / 
Berçário IIB 

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

TEMÁTICA: VALORES E RESPEITO 
“Proporcionar às crianças a oportunidade de participação em atividades diárias que despertem a 
amizade, a solidariedade, o amor e a união, fortalecendo os vínculos afetivos entre os envolvidos.” 

(BNCC) 
 

Estratégia de aprendizagem:  
As palavrinhas mágicas desde cedo ajudam na educação das quais os adultos tem que dar 
o passo inicial.  
Hoje assistiremos ao vídeo musical “Bellinha - Respeito é bom”, cante com a criança e em 
seguida converse com ela sobre as palavrinhas mágicas, apresentadas no vídeo, 
reforçando a importância de usá-las em nosso dia a dia, pois são essências no 
relacionamento humano e representam demonstração de respeito. Estimule a criança a se 
expressar. 
 
Segue o link para acessar ao vídeo musical: 

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

 

 

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: ANA CAETANO, ANA PAULA, 
ELISABETE, KELLY, LUIZA, ROSELY, VANESSA 
ALINE, ANA CLAYDE, CASSIA, NOELI, 
ROSANGELA MOREIRA, KENIA E LUANE. 

 
Data: 04/08/2021 

Turma: 
Berçário IIC e 
Berçário IID 

Campo de Experiência: ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO. 
 

TEMÁTICA: VALORES E RESPEITO 
             
Estratégia de Aprendizagem:  
(A TEIA DO RESPEITO/ RESPEITANDO OS MAIS VELHOS). 
     "O respeito é um dos valores mais fundamentais na educação infantil: ensina a conviver 
com as diferenças e valorizar a singularidade de cada um." (Blog redebatista.edu) 
 
Sente-se confortavelmente no chão em círculo com a criança e demais membros da família. 
Vocês criarão uma "teia do respeito". Uma pessoa segura a extremidade de um novelo de 
lã e faz uma declaração respeitosa ou afetuosa sobre outro participante ao mesmo tempo 
em que arremessa suavemente o novelo de lã para ele ainda segurando a extremidade do 
fio. Este participante fará uma declaração diferente de respeito ou afeto sobre outro 
participante e, enquanto retém o fio, arremessa o novelo de lã para ele. A ação se repete 
até que todos os membros tenham respeitosamente descrito uns aos outros. O jogo da "teia 
do respeito" resulta em um belo desenho de fio no centro do círculo. Divirtam-se! 
DICA: Que os adultos iniciem a brincadeira para que assim que a criança possa 
compreender melhor a dinâmica. Se a primeira tentativa não der tão certo, tentem 
novamente. 
 

 

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

 


