
 

QUINTA-FEIRA 

 

Fortalecimento de Vínculos, Desenvolvimento Socioemocional 

“VALORES, FAMÍLIA E ESCOLA” 

 Jogo de cintura: O jogo de cintura nada mais é do que ter flexibilidade, ou seja, 

capacidade de driblar situações de conflito. Para as crianças, é preciso ensinar seu 
significado desde cedo para que aprendam que suas vontades não serão sempre 
atendidas, mas que, ainda assim, terão escolhas e devem agir educadamente.  
 Na prática: Você não conseguirá ensinar seu filho a ter jogo de cintura se perde a 

paciência a cada problema que aparece. Seu exemplo o fará compreender como ele deve 
agir quando acontece algo que não o agrada, por isso, não seja tão rígida em seus pontos 
de vista. No convívio familiar, é importante ter (e mostrar) tolerância. “Brigas constantes, 
gritos e agressões verbais demonstram a falta de jogo de cintura”, avisa Claudia.  
Outro exercício, segundo Isabel, é contar para a criança um erro que você cometeu e o que 
você fez para remediá-lo. “Eu errei o nosso omelete. Agora a mamãe vai fazer o seguinte, 
vamos transformar isso em uma farofa”, exemplifica. 

 

 
 
 

*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:  

TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS;  ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E 
IMAGINAÇÃO. 



 

ATIVIDADE DE ARTE: minhas expressões. 

Objetivo: trabalhar expressões e autoconhecimento. 

 

Com o auxílio de um responsávelm, siga o modelo da imagem a seguir para retratar em 

desenho o que cada palavrinha representa. Não esqueça de escrever seu primeiro nome 

ao final da atividade. 

 

 Você também pode desenhar os rostinhos ao seu modo.  

 Utilize sua criatividade e imaginação para criar. 

 

 

 

 

RECURSO:  
Aparelho com acesso à rede de internet - computador, celular, tablets, etc. Lápis de cores, 
canetinhas, giz de cera, folha de sulfite A4, cola, régua. 


