
 

 

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: 04/08/2021 

Turma: 
Maternal A / 
Maternal B 

Campo de Experiência: Escuta, fala, pensamento e imaginação 

 
TEMÁTICA: VALORES E RESPEITO 

 
Estratégia de aprendizagem:  
Durante esta semana nós iremos desenvolver atividades envolvendo os valores e o respeito 
as diferenças, pois as pessoas não são iguais entre si. E por isso precisamos aprender a 
respeitar as diferenças. Procure um local agradável, pode ser no sofá da sala, ou mesmo 
ao redor da mesa na cozinha. Realize a leitura da história “As famílias do mundinho” e em 
seguida converse com seu (a) filho (a) sobre as diferenças, explicando a importância do 
respeito. Que apesar da diferença, por maior que seja, todos podemos ser amigos e viver 
em paz e harmonia.  
 
Segue o link para acessar ao livro: 

https://ifan.com.br/wp-content/uploads/2020/04/As-familias-do-mundinho.pdf 
 

 
 

 

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: 04/08/2021 

Turma: 
Maternal C e 
Maternal D 

Campo de Experiência: Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação. 
 

TEMÁTICA: VALORES E RESPEITO. 

 
Estratégia de Aprendizagem:  
Esta semana falaremos sobre Respeito e Valores. A criança deve crescer entendendo que 
existem regras básicas para um convívio em sociedade. Nada melhor do que abordar esse 
assunto de forma clara e direta. Explicando a importância de respeitar e ser tolerante com 
as pessoas. 
Primeiramente, assistam ao vídeo “O nervosinho”, em seguida reserve um local e coloque 
a criança de frente para você questione sobre o vídeo que acabaram de ver. Quais as 
atitudes dos personagens? Se agiriam de forma correta, e o que ela faria se estivesse nesta 
situação. 
Trabalhar com os princípios que disciplinam e orientam o comportamento humano, 
apresentando as regras e valores para a vida em sociedade. Você pode ensinar noções de 
respeito valores, demonstrando se o comportamento da criança foi adequado ou não e até 
aconselhando o que ele deve dizer ou fazer em uma próxima ocasião. Procure sempre 
conversar para poder entender o que a criança está sentindo. Diga a ela que é natural 
vivermos momentos de raiva, e que o importante e como vamos lidar com o que estamos 
sentimos e que para isso e preciso calma. 
 
Segue o link para acessar ao vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=MmIdhyncdT4 
 

 
 

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


