
 

 

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: 10/08/2021 

Turma: 

Maternal A e 

Maternal B. 

Campo de Experiência: Corpo, gestos e movimentos 

 

TEMÁTICA: VALORES 

 

Estratégia de aprendizagem:  

Sente-se em local confortável e converse com seu (a) filho (a) sobre a importância da 

amizade, da família e sobretudo, sobre o respeito. Após uma breve conversa, assista ao 

vídeo “MEU AMIGO - Música e Cooperação”, observando com atenção a coreografia, 

cantando e dançando. Caso tenha filhos (as) maiores convide-os para se juntar nesta 

cantoria. 

 

Segue o link para acessar ao vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=a0ZUB2oxkH0 

 

 

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

ou relatando como foi o momento da atividade. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=a0ZUB2oxkH0


 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALERTO FUSARI 

Nome do aluno:  Semana 21 

Professores: Carolina Q, Reinaldo, Silvia e Gilmar,  

Caroline F, Eliana, Elaine Ilma. 

 

Data: 10/08/2021 

Turma: 

Maternal C e 

Maternal D 

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

 

TEMÁTICA: VALORES E RESPEITO. 

Estratégia de Aprendizagem:  
Vamos começar o dia de hoje realizando uma roda de conversa com a criança sobre o “Por 
que somos do jeitinho que somos?”. Explique para as crianças que cada um tem 
características físicas parecidas com de seus pais biológicos, ou seja, o fator genético 
determina como vamos ser ao nascer. A cor de nossa pele, dos cabelos, dos olhos são 
heranças genéticas adquiridas de nossos pais. Mas que existem, também, as 
características culturais como modo de vida, modo de nos vestir e acessórios que usamos 
(óculos, brincos, sem eles) que usamos jeito de agir e falar, ainda assim somos iguais em 
direitos e deveres.  

Assistam ao vídeo da Música: Normal É Ser Diferente 

https://www.youtube.com/watch?v=i7NeSeve9Zo  

Depois de cantarem a música "Ninguém é igual a ninguém" proponha as crianças, folhear, 
encontrar e recortar imagens de rostos de pessoas em jornais e revistas para compararem 
as semelhanças e diferenças existentes entre as pessoas. 

 

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=i7NeSeve9Zo

