
 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 09/08/2021 SEMANA: 20 

PROFESSOR: Camila, Dejanira, Lucirene, Marli, Priscila e Rosimayre. TURMA: 
Berçário 1-A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação. 

 

Link da atividade: https://youtu.be/0sEGRXSWG50 

Elton Rufino - O meu amigo eu vou respeitar. 

Atividade: Vamos cantar? 

Recursos: Celular, computador, tablet ou smart TV. 

Estratégia: 

Em um local aconchegante a família irá assistir a cantiga "O meu amigo eu vou 
respeitar". Com os bebês bem pequenos aconchegue o bebê no seu colo e cante 
a cantiga acarinhando bebê. 

Para os bebês maiores, repita o processo feito com os bebês pequenos, depois 
converse explicando sobre o respeito, sobre não bater e morder e estimule a 
criança a retribuir o carinho demonstrando afeto. 

Famílias compartilhem esse momento conosco através de vídeos ou fotos e 
relatem como foi essa experiência. 

Curiosidades sobre esta atividade: 

Nesta semana iremos trabalhar a Lei Maria da Penha e a importância do respeito 
e afeto. A afetividade tem um papel determinante no processo de aprendizagem 
do ser humano, porque está presente em todas as áreas da vida, influenciando 
eminentemente o crescimento cognitivo. A afetividade potencializa o ser humano 
a revelar os seus sentimentos em relação a outros seres e objetos. Já as 
cantigas fazem parte da rotina da Educação Infantil. A partir delas é possível 
brincar, desenvolver a audição, ritmo, movimentos, equilíbrio, linguagem oral, 
vocabulário e memória. 

https://youtu.be/0sEGRXSWG50


 

    

 

 

  

ESCOLA MUNICIPAL: PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 09/08/2021 SEMANA: 21 

PROFESSOR:  
Amanda, Jéssica, Neide, Shirlei, Silvana e Simone. 

TURMA: 
Berçário B1B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, gestos e movimentos 

 

 Link: https://youtu.be/OUFv4Hh-nZY 

Música : O meu amigo eu vou respeitar     

 

Atividade: Vamos aprender a cuidar e respeitar nossos amiguinho por meio 

da musicalização? 

 

Recurso: Tablete, computador, celular, potes de Danone, garrafinhas de 

refrigerante, arroz, feijão, milho etc. use sua criatividade. 

 

Estratégia: O adulto juntamente com a criança irá confeccionar chocalhos com 

potes de Danone ou garrafinhas de refrigerante, após deverá acessar ao vídeo, 

cantando, dançando e utilizando os chocalhos, durante a atividade dialogue com 

a criança e fale sobre a importância de cuidar e respeitar seu próximo. Boa 

diversão! 

Notar se a criança interagiu com o vídeo? Prestou atenção no momento em que 

dialogou com ela? Fez uso dos chocalhos? 

Nos relate! 

 

Curiosidade sobre esta atividade: Esta atividade tem como objetivo trabalhar 

o cuidado, o carinho e o respeito ao próximo através da musicalização. 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/OUFv4Hh-nZY

