
 

 

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: 03/08/2021  

Turma:  

Maternal A /  

Maternal B  

Campo de Experiência: Escuta, fala, pensamento e imaginação 

  

TEMÁTICA: VALORES E RESPEITO  
  

Estratégia de aprendizagem:   

Durante essa semana estaremos ainda trabalhando sobre o tema Valores, como são 

importantes em nossas vidas o respeito, o amor, a empatia, a solidariedade, a amizade 

entre outros. Hoje nossa atividade será sobre a amizade. Converse com a criança sobre os 

amigos dela e o quão importante eles são. Após diga para a criança que farão um 

presentinho para esse (s) amigo (s) que será o “Pote da Amizade”. Separe alguns materiais 

como folha de sulfite, tinta, lápis de cor, giz de cera... e um potinho com tampa. Ofereça os 

materiais para a criança e peça que faça desenhos para esse amigo, após estarem prontos 

coloque no potinho, se desejar enfeite o potinho também, use a criatividade e entregue ao 

seu (s) amigo (s).  

 

 
 

(Link das imagens: https://www.criandocomapego.com/potinho-da-amizade-como-fazer-e-o-que-escrever-

nele/) 

 

 

  

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

relatando como foi o momento da atividade.  

https://www.criandocomapego.com/potinho-da-amizade-como-fazer-e-o-que-escrever-nele/
https://www.criandocomapego.com/potinho-da-amizade-como-fazer-e-o-que-escrever-nele/


 

 

 ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI  

Nome do aluno:   Semana 20  

Professores: Carolina Q, Reinaldo, Silvia e 

Gilmar, Carolina F, Eliana, Elaine Ilma.  

  

Data: 03/08/2021  

Turma:  

Maternal C e  

Maternal D  

Campo de Experiência: Traços, sons, cores e formas  

  

TEMÁTICA: VALORES E RESPEITO.  

  

Estratégia de Aprendizagem:   

Explorar o respeito e a tolerância. 

Esta semana falaremos sobre Valores, é importante que a criança cresça entendendo que 

tem direitos e deveres. Nada melhor do que abordar esse assunto de forma clara e direta, 

explicando a importância de respeitar e ser tolerante com os amigos. Aceitar as ideias e as 

opiniões dos colegas e outros pontos de vista, ainda que sejam muito diferentes. Para que 

eles percebam e reconheçam a intolerância, por si mesmos, casos de preconceito, 

discriminação e estereótipo.  

No primeiro momento assistam ao vídeo “Turma da Mônica - Respeito e Tolerância”. 

Reserve um local e coloque a criança de frente para você questione sobre o vídeo que 

acabaram de ver, converse sobre situações do cotidiano que envolva respeito e tolerância, 

e o que ela faria se estivesse nesta situação. 

DICA: Vocês podem finalizar a atividade em frente ao espelho observando as 

características de cada um, mais alto, mais baixo, cor de cabelos, olhos dentre outras. 

 

 
 

  

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

relatando como foi o momento da atividade.   


