
 

 

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: 05/08/2021 

Turma: 
Maternal A e 
Maternal B. 

Campo de Experiência: Escuta, fala, pensamento e imaginação 
 

TEMÁTICA: VALORES E RESPEITO 
 

Estratégia de aprendizagem: 
Hoje faremos um gesto que estamos todos com muita saudade de realizá-lo com as 
pessoas que mais amamos, o abraço. Mas primeiro um adulto fará leitura do poema “A 
Invenção do Abraço” para a criança, depois da leitura peça para a criança que dê um abraço 
bem apertado e gostoso em você ou em quem está ao lado dela. Em seguida, pergunte 
para ela o que sentiu quando deu esse abraço, pergunte ainda quem da família ela gostaria 
de abraçar e não pode por estar longe.  
Após ofereça papel e giz de cera, lápis de cor, o material que tiver em casa, peça para que 
a criança desenhe essa pessoa que gostaria de abraçar. Deixe o desenho exposto em um 
lugar de fácil visualização para a criança. 
 

 
(Link da imagem: https://www.soescola.com/wp-content/uploads/2017/01/leiturinhas-pronto-para-imprimir28429.jpg) 

 

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 e Ilma. 

 
Data: 05/08/2021 

Turma: 
Maternal C e 
Maternal D 

Campo de Experiência: Escuta, fala, pensamento e imaginação 
 

TEMÁTICA: VALORES E RESPEITO. 
 

Estratégia de aprendizagem:  
Momento da história: O que cabe no meu mundo: Respeito. 
Escolha um local tranquilo e aprecie a leitura junto com a criança, esse livro tem uma leitura 
agradável e de fácil compreensão para os pequenos. Após a leitura, converse sobre 
princípios e atitudes que são legais como dividir e compartilhar brinquedos, esperar sua vez 
(em uma fila ou para falar), etc. E também atitudes que não são legais, como gritar, morder 
ou bater as pessoas, dentre outras. 
Nesse momento a família pode conversar sobre atitudes um dos outros, dê a chance para 
que a criança fale algo que na visão dela é desrespeitoso ou que ela presenciou e não 
gostou. É muito importante nessa fase a criança aprender a saber nomear suas emoções. 
 
Segue o link para acessar a história: 

https://www.youtube.com/watch?v=6UbcpUt5hZU 
 

 
 

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

 


