
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI  

Nome do aluno:   Semana 20  

Professores: Alexandre, Fabiana, Maria do 

Carmo, Maria de Lourdes / Claudia, Cristiana, 

Eliane, Milene e Sarah.                      

  

Data: 02/08/2021  

Turma:  

Maternal A /  

Maternal B  

Campo de Experiência: Escuta, fala, pensamento e imaginação  

  

TEMÁTICA: VALORES E RESPEITO  
  

Estratégia de aprendizagem:   

Brincando de Faz de Conta  

Durante esta semana nós iremos desenvolver atividades envolvendo os valores e o respeito 

as diferenças, pois as pessoas não são iguais entre si. Em um lugar aconchegante da casa 

brinque com a criança de faz de conta use a imaginação e ensine-a usar as palavrinhas 

mágicas em seu cotidiano através de brincadeiras pedindo que ela pegue os brinquedos e 

use por favor, agradeça ao receber, peça licença ao pegar algo, cumprimente com bom dia, 

boa tarde ou boa noite e ensine-a a pedir desculpas quando necessário.  

 

 

 
 

  

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  

Professores: Carolina Q, Reinaldo, Silvia e 

Gilmar, Carolina F, Eliana, Elaine Ilma.  

  

Data: 02/08/2021  

Turma:  

Maternal C e  

Maternal D  

Campo de Experiência: Traços, sons, cores e formas  

  

TEMÁTICA: VALORES E RESPEITO.  

  

Estratégia de Aprendizagem:   

Reunir em conversa com a família e dialogar com a criança falando com quem ela mora, 

quais os membros da sua família e parentesco, pai, mãe, irmão. Nesse momento aproveitar 

e fazer algumas perguntas para a criança, por exemplo: Quantos membros tem a família? 

Quem é o mais alto da família, e o mais baixo? (Espere a resposta) qual a cor dos cabelos, 

olhos, de cada um? Qual a comida preferida? E assim explicando para a criança que todos 

somos diferentes um depende do outro temos que valorizar e respeitar a todos. 

E para finalizar podemos construir uma casa simbolizando seu lar e tente desenhar os 

membros da família, precisa de apenas 5 palitos de sorvete, cola e lápis ou giz de cera para 

colorir, se não tiver palitos de sorvete utilize gravetos, rolinhos de folha de jornal/revista ou 

massinha para construir o desenho da casa. 

  

 
 

 

  

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

relatando como foi o momento da atividade.   


