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Turma:  

Berçário IIA /  

Berçário IIB  

Campo de Experiência: Corpo, gestos e movimentos  

  

TEMÁTICA: VALORES E RESPEITO  
 

  

Estratégia de aprendizagem:   
“A educação de valores é parte essencial na formação de uma pessoa e tem impactos por toda a 

vida. Ao estimular nas crianças a valorização de boas atitudes, é possível ajudá-las a desenvolver 

valores éticos e morais desde cedo. ” (blog redebatista.edu) 

Para finalizar as atividades dessa semana, separem alguns jornais, revistas ou folhetos e junto 

com a criança procurem imagens de atitudes positivas, tais como pessoas se ajudando, 

abraçando, cuidando de animais, pessoas, enfim, imagens com boas atitudes. Em seguida, 

recorte e cole em sulfite, cartolina ou papelão montando um lindo cartaz das “Boas atitudes”.   

  

  

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

relatando como foi o momento da atividade.  



 

 

   

TEMÁTICA: VALORES E RESPEITO  

(DIA DOS PAIS OU DIA DE QUEM CUIDA DE MIM). 
 

Estratégia de aprendizagem: 

A criança irá com a ajuda de um adulto, surpreender um membro da sua família preparando 

um gostoso café da manhã para homenagear o mesmo. Deverá montar uma mesa bem 

enfeitada para o momento utilizando uma toalha, ou o que tiver disponível. Poderá enfeitar 

com flores, objetos decorativos comprados ou criados (confeccionados) ou ainda como achar 

melhor. 

A criança irá previamente confeccionar um bonito cartão de agradecimento para a pessoa que 

está sendo homenageada e o entregará no momento em que for servir o café, dando um forte 

abraço e um beijo. Para a confecção do cartão poderá ser utilizado: papéis diversos, cola, fitas 

de cetim ou outras fitas, tinta para carimbar as mãozinhas ou pezinhos da criança ou o que 

tiver disponível. Abaixo segue uma sugestão de cartão, mas vocês podem usar a imaginação! 

OBSERVAÇÃO: Caso não seja possível realizar um café da manhã da especial, pode ser 

almoço ou até mesmo café da tarde, o importante é não deixar de viver esse momento. 

 

 
  

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

como foi o momento da atividade.  
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