
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

Nome do aluno:  Semana 21 

Professores: Alexandre, Fabiana, Maria de 

Lourdes, Maria do Carmo, Claudia, Cristiana, 

Eliane, Milene, Sarah. 

 

Data: 09/08/2021 

Turma: 

Maternal A e 

Maternal B. 

Campo de Experiência: Escuta, fala, pensamento e imaginação. 

 

TEMÁTICA: VALORES 
 

Estratégia de Aprendizagem:  

Durante essa semana continuaremos trabalhando sobre o tema Valores, como é 

importante o respeito, o amor, a empatia, a solidariedade, a amizade entre todos para um 

convívio em harmonia. Pensando sobre isso, separamos uma história “O menino e a 

menina que eram desrespeitosos”, contada através de um pequeno vídeo, que fala sobre 

como devemos agir perante as outras pessoas. Assista com a sua criança e em seguida, 

aproveite para conversar e reforçar sobre a história, sobre o que ela achou do 

comportamento dos personagens e da mudança que acontece no final. 

 

Segue o link para acessar ao vídeo: 

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

 

 

 

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

ou relatando como foi o momento da atividade. 

 

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


 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

Nome do aluno:  Semana 21 

Professoras: Carolina Q, Reinaldo, Gilmar, Silvia, 

Caroline F, Elaine, Eliana e Ilma. 

 

Data: 09/08/2021 

Turma: 

Maternal C e 

Maternal D 

Campo de Experiência: O EU, O OUTRO E O NÓS. 

 

TEMÁTICA: VALORES E RESPEITO 

Estratégia de Aprendizagem:  

Iniciaremos a semana com a leitura da história “Tudo bem ser diferente” de Todd Parr, o livro 
trabalha as  diferenças  de  cada um,   assuntos como a diferença de cor, as deficiências 
físicas, a adoção, ter uma família diferente, a separação  dos  pais,  entre  outros.  Percebemos 
que, de maneira simples e divertida, podemos questionar assuntos muitas vezes polêmicos 
no dia a dia das crianças e adultos, além de mostrar a eles que não há problema em ser 
diferente, em ser mais baixo, ou ser alto, em ter sonhos e desejos mirabolantes, em ter um 
amigo invisível que estará sempre ao seu lado. Não há problema em ter amigos diferentes, 
precisar de ajuda ou ajudar alguém por perto que está necessitando. Pelo contrário, o livro 
nos mostra que tudo bem ser diferente, que somos especiais apenas pelo nosso jeito de ser.  

Assistam ao vídeo do livro: Tudo bem ser diferente! 

https://www.youtube.com/watch?v=93ru_H77BiE 

Após a história, peça que a criança fique em frente ao espelho e incentive a perceber suas 
características: cor dos olhos, cabelo, formato do rosto, detalhes, nos detalhes do nosso corpo, 
chame seus pais e compare o que eles têm de parecido com você e o que tem diferente. 
Destaque as características entre as crianças e os membros da família. Para finalizar a 
atividade, com auxilio de uma folha de sulfite, faça seu autorretrato e compartilhe conosco!  

 

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

como foi o momento da atividade e uma boa diversão. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=93ru_H77BiE

