
 

 

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: 06/08/2021 

Turma:  
Maternal A e 
Maternal B. 

Campo de Experiência:  O eu, o outro e o nós 
 

TEMÁTICA:  VALORES E RESPEITO 
 

Estratégia de aprendizagem:  
Vamos a semana da Temática de Valores e Respeito de uma maneira bem divertida. Pegue 
revistas ou jornais e recorte partes diferentes de rostos de pessoas como boca, olhos, nariz 
e orelhas coloque-as em um saco plástico fazendo assim um sorteio das partes a serem 
escolhida pela criança. Reforce tudo o que foi dito durante a semana sobre o tema.  
Após a escolha da criança permita que ela monte o rosto em uma folha de sulfite, papelão 
ou outro papel disponível e cole as partes recortadas criando um rosto diferente a partir de 
suas escolhas. Divirtam-se, não se esqueçam de registrar este momento alegre conosco. 

 

 

 

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, Caroline F, Eliana, Elaine e Ilma. 

 
Data: 06/08/2021 

Turma: 
Maternal C e 
Maternal D 

Campo de Experiência: Corpo, gestos e movimentos 
 

TEMÁTICA: VALORES E RESPEITO. 

 
Estratégia de Aprendizagem:  
É na infância que a criança recebe todo tipo de estimulo seja positivo ou negativo. Portanto 
é fundamental desenvolver nos alunos valores morais e resgatar a sua história para 
despertar uma visão crítica. Isso atua diretamente na formação de cidadãos mais educados, 
empáticos e respeitosos a ponto de se preocuparem com os outros. 
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. 

 


