
 

QUARTA-FEIRA 

 

Fortalecimento de Vínculos, Desenvolvimento Socioemocional 

“VALORES, FAMÍLIA E ESCOLA” 

  
 Autocontrole: É a capacidade de controlar, racionalmente, as reações ligadas a 

emoções, afetos e sentimentos. É por meio do autocontrole que a criança descobre seus 
limites, elege prioridades e traça suas metas e seus objetivos.  
 Na prática: Ensiná-las a ter autocontrole, porém, não é fácil. Você precisará 
enfrentar a fase da birra, persistindo com sua opinião e forma de educar. Se a criança agir 
errado e fizer manha, converse, mostre em que ela errou e coloque-a para pensar. Exija 
que ela peça desculpas, mas que entenda o motivo de ter que se desculpar. Tenha em 
mente que bater não resolve em nada o problema, ok?  
 

 
 
 
*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: a árvore da minha família. 

Objetivos: estimular o conhecimento de seus antepassados e proporcionar 

laços familiares. 

 

Ontem, nós fizemos a árvore da felicidade. Para hoje, vamos precisar pelo 

menos dos nomes dos nossos pais. E montar outra árvore, só que dessa vez, 

da nossa família.  

 

 

*Imagem retirada de <https://www.mepoenahistoria.com.br/atividades/faca-uma-arvore-genealogica/> acesso em 15/7/21. 

 

Depois, com a ajuda de um responsável, pense em sentimentos bons, que 

você sente quando está com sua família.  

Agora, escolha o nome de um sentimento e com a ajuda de um responsável, 

tente escrever as vogais - A, E, I, O, U - que estão no nome deste 

sentimento. No final da atividade, também peça ajuda e escreva seu nome. 

 

RECURSO:  

 
Aparelho com acesso à rede de internet - computador, celular, tablets, etc. 
Folha de sulfite A4, lápis de cores, lápis de escrever, cola, tesoura sem ponta, 
giz de cera. 

 


