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EIXO: Cuidado, valores e atitudes 

Objetivos da Semana: Estímulos ao desenvolvimento de valores e sentimentos que 

possam trazer benefícios ao desenvolvimento integral da criança. 

Link do vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=CPP9Njp1Bbo  

 

Data da atividade: 08-11-2021 – Musicalizando com “Pequenos Atos – Gentileza” 

Desenvolvimento: Assistir o vídeo proposto  

                                Encenar junto com a criança cada trecho da música (gestos de 

gentileza) 

                                Repetir algumas vezes a atividade para compreensão e imitação dos 

gestos de carinho e gentileza. 

                                Gravar um pequeno vídeo e postar no grupo da turma. 

Objetivo do dia: Através da atividade, a criança deve perceber que suas ações tem efeito 

nas outras crianças e adultos. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CPP9Njp1Bbo


 

 

  

 

Rua Inácio Serra, 473 – Chatuba – Mesquita – Rio de Janeiro – RJ Tel.2792-5915 E-mail: cmmsduarte@mesquita.rj.gov.br 

Prefeitura Municipal de Mesquita 

Secretaria Municipal de Educação 

Direção de Educação Infantil 

CEMEI Margarida da Silva Duarte   Ano Letivo: 2021 

Ano de Escolaridade: Berçários - Turno: Integral   

 

 

Objetivos da Semana: Estímulos ao desenvolvimento de valores e sentimentos que 

possam trazer benefícios ao desenvolvimento integral da criança. 

 

Data da atividade: 09-11-2021 – “Visita de Amor” 

 

Desenvolvimento: Escolher um local onde tenha um idoso precisando de carinho e amor 

                                Junto com a família confeccionar um coração de papel com a escrita: 

Trouxe amor para você! 

                                 Fazer a visita ao idoso (pode ser da família, de abrigo ou algum 

conhecido) 

                                 Entregar o coração feito com muito carinho 

                                 Passar alguns minutos juntos , fazer umas fotos de recordação e 

compartilhar no grupo da turma. 

Objetivo do dia: Interagir com emoções, desejos e balbucios, na atividade proposta. 
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Objetivo da Semana: Estímulos ao desenvolvimento de valores e sentimentos que 

possam trazer benefícios ao desenvolvimento integral da criança. 

 

Data da atividade: 10-11-2021 – Piquenique da Amizade 

Desenvolvimento: Reunir outras crianças ou familiares em volta de um lençol (pode ser 

na sala de casa, no quintal, na varanda, onde for mais divertido) 

                                Disponibilizar alguns alimentos (que a criança possa comer) e 

bebidas (água, suco) 

                                Juntos partilhar os alimentos e bebidas, sempre incentivando a 

distribuição e o agradecimento por ter recebido uma partilha. 

                                Sempre falando palavras de agradecimento e carinho, seguidos por 

palmas e gestos de alegrias. 

                                Registrar esse momento de felicidade , em fotos e compartilhar no 

grupo da turma. 

                                 

Objetivo do dia: A criança deverá comunicar-se e interagir com outras pessoas através 

dos gestos, dos movimentos, das ações e reações. 
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Objetivo da Semana: Estímulos ao desenvolvimento de valores e sentimentos que 

possam trazer benefícios ao desenvolvimento integral da criança. 

 

Data da atividade: 11-11-2021 – Campanha de doação  

 

Desenvolvimento: Família e bebê irão separar algumas roupas e sapatos (pode ser 

brinquedos também) que não cabem mais no bebê 

                                Separar uma caixa (de madeira ou papelão, caso não tenha pode ser 

sacolas plásticas mesmo) 

                                Colocar com muito carinho e amor, todos os itens que serão doados 

                                (Faremos o restante da atividade amanhã) 

Objetivo do dia: A criança deverá participar de todo o processo da atividade, sentindo as 

texturas, manipulando as peças a serem doadas, sempre com alegria. 
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Objetivos da Semana: Estímulos ao desenvolvimento de valores e sentimentos que 

possam trazer benefícios ao desenvolvimento integral da criança. 

 

Data da atividade: 12-11-2021 – Continuação da Campanha de doação 

Desenvolvimento: Para celebrar amanhã o dia da gentileza, iremos fechar a semana 

com a campanha de doação de roupinhas de bebê 

                                Separado todo o material que será doado, disponibilizar a caixa num 

local onde as pessoas possam ir buscar a doação. 

                                A doação pode ser divida entre várias pessoas. 

                                Disponibilizar os cards feitos pela professora, anunciando a 

campanha da doação. 

                                Todas as etapas da campanha devem ser feitas junto com a criança e 

registrada em fotos para postagens no grupo da turma 

                                 Todo o processo da atividade deve ser conduzido com muito carinho, 

gentileza e incentivo de gratidão e amor. 

Objetivo do dia:. A criança deverá participar de todo o processo da atividade, sentindo as 

texturas, manipulando as peças a serem doadas, sempre com alegria. 

Cards: 

 

 

 

 

 

 

Dica cultural : https://vod-
progressive.akamaized.net/exp=1636046020~acl=%2Fvimeo-prod-skyfire-std-
us%2F01%2F2673%2F17%2F438365488%2F1913894646.mp4~hmac=879adfce66917
a4ad67add30ca74f3f97770f76f835900a8e39c8647050fcdad/vimeo-prod-skyfire-std-
us/01/2673/17/438365488/1913894646.mp4?filename=Pack2+-+R2-EI-D3+-
+Identidade%3A+Tempo+e+Crescimento.mp4  

https://vod-progressive.akamaized.net/exp=1636046020~acl=%2Fvimeo-prod-skyfire-std-us%2F01%2F2673%2F17%2F438365488%2F1913894646.mp4~hmac=879adfce66917a4ad67add30ca74f3f97770f76f835900a8e39c8647050fcdad/vimeo-prod-skyfire-std-us/01/2673/17/438365488/1913894646.mp4?filename=Pack2+-+R2-EI-D3+-+Identidade%3A+Tempo+e+Crescimento.mp4
https://vod-progressive.akamaized.net/exp=1636046020~acl=%2Fvimeo-prod-skyfire-std-us%2F01%2F2673%2F17%2F438365488%2F1913894646.mp4~hmac=879adfce66917a4ad67add30ca74f3f97770f76f835900a8e39c8647050fcdad/vimeo-prod-skyfire-std-us/01/2673/17/438365488/1913894646.mp4?filename=Pack2+-+R2-EI-D3+-+Identidade%3A+Tempo+e+Crescimento.mp4
https://vod-progressive.akamaized.net/exp=1636046020~acl=%2Fvimeo-prod-skyfire-std-us%2F01%2F2673%2F17%2F438365488%2F1913894646.mp4~hmac=879adfce66917a4ad67add30ca74f3f97770f76f835900a8e39c8647050fcdad/vimeo-prod-skyfire-std-us/01/2673/17/438365488/1913894646.mp4?filename=Pack2+-+R2-EI-D3+-+Identidade%3A+Tempo+e+Crescimento.mp4
https://vod-progressive.akamaized.net/exp=1636046020~acl=%2Fvimeo-prod-skyfire-std-us%2F01%2F2673%2F17%2F438365488%2F1913894646.mp4~hmac=879adfce66917a4ad67add30ca74f3f97770f76f835900a8e39c8647050fcdad/vimeo-prod-skyfire-std-us/01/2673/17/438365488/1913894646.mp4?filename=Pack2+-+R2-EI-D3+-+Identidade%3A+Tempo+e+Crescimento.mp4
https://vod-progressive.akamaized.net/exp=1636046020~acl=%2Fvimeo-prod-skyfire-std-us%2F01%2F2673%2F17%2F438365488%2F1913894646.mp4~hmac=879adfce66917a4ad67add30ca74f3f97770f76f835900a8e39c8647050fcdad/vimeo-prod-skyfire-std-us/01/2673/17/438365488/1913894646.mp4?filename=Pack2+-+R2-EI-D3+-+Identidade%3A+Tempo+e+Crescimento.mp4
https://vod-progressive.akamaized.net/exp=1636046020~acl=%2Fvimeo-prod-skyfire-std-us%2F01%2F2673%2F17%2F438365488%2F1913894646.mp4~hmac=879adfce66917a4ad67add30ca74f3f97770f76f835900a8e39c8647050fcdad/vimeo-prod-skyfire-std-us/01/2673/17/438365488/1913894646.mp4?filename=Pack2+-+R2-EI-D3+-+Identidade%3A+Tempo+e+Crescimento.mp4

