
 

SEGUNDA-FEIRA 

 

Fortalecimento de Vínculos, Desenvolvimento Socioemocional 

“VALORES, FAMÍLIA E ESCOLA” 

 

 Não é segredo para ninguém: educar uma criança é difícil. Requer persistência e 
dedicação dos pais, principalmente para ensinar valores importantes para o futuro dos 
pequenos, como amor próprio, autocontrole, respeito ao próximo e honestidade. O 
aprendizado não acontece da noite para o dia, e sim ao longo da vida, segundo a 
pedagoga Isabel Parolin, de Curitiba. Daí a importância de persistir nas mensagens que 
deseja transmitir e repetir mil vezes cada não, por mais difícil que seja.  
  
 “A família tem um papel extremamente importante na formação do indivíduo, mas há 
influências de outras pessoas, como professores, avós, babás… E elas podem ser 
positivas ou negativas”, explica a educadora Claudia Coelho Hardagh, de São Paulo.  
 

 
 
 
*Imagem retirada de <https://www.appai.org.br/appai-educacao-revista-appai-educar-edicao-117-valores-na-escola-como-trabalhar/> e 
texto retirado de <https://bebe.abril.com.br/familia/6-valores-importantes-para-ensinar-as-criancas-desde-cedo/> acesso em 15/7/21.

ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO 

NOME DO ALUNO: DATA: 

DE 09/08 a 13/08/2021 

SEMANA: 

21 
PROFESSORES:  

ERIVALDO MANOEL e CAROLINA PASQUALINI DE BRITO. 

TURMAS:  

JARDINS II A e B 
CAMPOS DE EXPERIÊNCIA:  

O EU, O OUTRO E O NÓS. 



 

 

ATIVIDADE: leitura “Não fui eu” - aprendendo sobre honestidade. 

Objetivos: estimular a reflexão sobre as atitudes do cotidiano. 

 

Iniciamente, auxilie a criança a escrever o primeiro nome em uma folha ou em 

um caderno. Depois, acesse o link para acompanhar a leitura: 

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

 

Questione a criança sobre o que ela conseguiu compreender da história. E 

pergunte: 

 Você costuma ficar com medo quando comete algo de errado? 

 O que fazer quando fizer algo que não é permitido? 

 Já pensou que pode deixar o responsável - no caso substitua a palavra 

responsável por pai, mãe ou parente que cuida/ passa boa parte do 

tempo com a criança - triste por sua atitude? 

 Você costuma pedir desculpas quando comete algo de errado? 

 

 Em seguida, peça para a criança fazer um desenho de uma boa ação 

que costuma fazer em casa - pode ser auxiliar em alguma tarefa de casa, 

ajudar os irmãos mais novos, ser carinhoso com a família, etc. 

 

RECURSO:  

 
Aparelho com acesso à rede de internet - computador, celular, tablets, etc. 
Folha de sulfite A4, lápis de cores, lápis de escrever e borracha. 
 

 

 
 
 

 

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

