
 

 

 

QUINTA-FEIRA 

Fortalecimento de Vínculos, Desenvolvimento Socioemocional 

“VALORES, FAMÍLIA E ESCOLA” 

 
 Escolha: Desde bem cedo, é importante mostrar para a criança que ela não pode 

ter tudo o que quer e, por esse motivo, deve praticar o exercício da escolha, seja em 
relação a suas vontades, seja no que se refere a objetos, brinquedos etc. “Ensine ao 
pequeno que uma escolha é sempre, também, uma perda: ‘Lembra que você escolheu 
isso? Então é isso que você terá'”, sugere Isabel. O exercício de escolhas está ligado ao de 
autocontrole. Sugere Isabel. O exercício de escolhas está ligado ao de autocontrole. Se a 
criança chorar, fizer birras, será preciso acalmá-la para explicar os prós e os contras de sua 
decisão.  
 Na prática: É muito comum, na fase de 3 a 4 anos, a criança ter dificuldade de 

dividir seus brinquedos e não emprestar para seus amigos. Essa é a oportunidade para 
mostrar que ela pode escolher dividir suas coisas ou ficar sozinha, sem amigos. “Explique 
que fazer acordos é algo admirado pelas pessoas e que vale a pena”, diz Claudia.  
 

 
 
 
*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 
CAMPO DE EXPERIÊNCIA:  

TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS;  ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, 
RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES. 



 

ATIVIDADE: palavras mágicas 

Objetivo: desenvolver hábitos de empatia e solidariedade. 

 

Você conhece as palavras mágicas? Hoje, vamos assistir ao vídeo “Mika: palavras 

mágicas”. Depois, vamos construir um pote de palavras mágicas. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=dX2N6eCenuw 

Para isso, o responsável deverá separar um recipiente no qual a criança irá colocar 

somente as palavras que devemos utilizar no nosso dia-a-dia. Explique para a criança que 

ali serão guardadas somente as palavrinhas que nos fazem bem e que devemos utilizar 

para falar com todas as pessoas e amigos. 

Deixe o potinho em um lugar visível. Além das palavras, poderão ser colocadas dentro do 

potinho imagens positivas. Se a criança quiser desenhar, deixe-a utilizar a imaginação. 

   

*Imagens retiradas de <https://morumbisul.com.br/o-pote-das-emocoes/> acesso em 15/7/21. 

 

Lembre a criança que quando não utilizamos essas palavras as pessoas ficam tristes, 

iguais ao desenho. 

 

RECURSO:  

 
Aparelho com acesso à rede de internet - computador, celular, tablets. Lápis de cores, 
canetinhas, giz de cera, folha de sulfite A4, cola, régua, tesoura sem ponta. 

https://www.youtube.com/watch?v=dX2N6eCenuw

