
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

Nome do aluno:  Semana 21 

Professores: Alexandre, Fabiana, Maria de Lourdes, 

Maria do Carmo, Claudia, Cristiana, Eliane, Milene e 

Sarah. 

 

Data: 13/08/2021 

Turma: 

Maternal A e 

Maternal B. 

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

 

TEMÁTICA: VALORES 

Estratégia de Aprendizagem:  

Durante essa semana aprendemos como são importantes os valores, o respeito, o amor, a 

empatia, solidariedade entre outros. Agora vamos fazer um lindo cartaz da árvore dos valores. 

A nossa sugestão será desenhar o contorno das mãozinhas da criança em papel sulfite, ou se 

preferir use papel verde (caso seja possível). Em seguida um adulto escreverá em cada mão 

uma palavra, como por exemplo: respeito, amor, solidariedade, gratidão, dentre outras, nesse 

momento vocês podem solicitar que as crianças contribuam sugerindo palavras. Desenhe em 

papelão um tronco de árvore e peça que a criança cole os contornos das mãos (previamente 

recortados) e cole formando a copa da árvore se preferirem façam apenas um cartaz com as 

palavras e recortes de revistas). 

 

 

 

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 21 

Professores: Carolina Q, Reinaldo, Gilmar, 

Silvia, Caroline F, Elaine, Eliana e Ilma. 

 

Data: 13/08/2021 

Turma: 

Maternal C e 

Maternal D 

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

 

TEMÁTICA: VALORES E RESPEITO 

Estratégia de Aprendizagem:  

Vamos finalizar a semana assistir ao vídeo da história: “O pássaro sem cor”. Logo após, 

explique para a criança a importância do respeito às diferenças e boas atitudes. No segundo 

momento façam um desenho do pássaro em uma (folha de sulfite, ou folha de caderno), 

apresente para a criança e perguntar a ela a cor do pássaro, em seguida peça para que a 

criança pintar com as cores que foram apresentadas na história, utilizando giz de cera, lápis 

de cor ou tinta guache, observe a reação da criança ao ver o pássaro colorido e não esqueça 

de compartilhar conosco, pois temos certeza que ficará lindo. 

 

Segue o link para acessar a história: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=GZ3c1Y7AEAo  

 

 

 

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=GZ3c1Y7AEAo

