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EMEB SANTO DIAS DA SILVA – FASE I 

De 27/07 a 31/07/2020 

  

16ª SEMANA 

O VALOR DA AMIZADE 

 

A amizade é um dos valores mais importantes no desenvolvimento da educação 

da criança. 

Trata-se do afeto pessoal, puro e desinteressado, compartilhado com outra 

pessoa, que nasce e se fortalece diante dos relacionamentos entre os seres 

humanos. 

Para que a criança aprenda sobre o valor da amizade, é necessário gerar nela 

noções, conhecimentos, habilidades, emoções, vivências, sentimentos e que a 

preparemos para viver com harmonia e respeito. 

As crianças devem saber quem é um bom amigo e porquê, como se comportam 

os bons amigos, e como manter uma boa amizade. 

Devem aprender que um bom amigo pode ser para sempre, e que para isso é 

necessário cultivar e alimentar a amizade, dia após dia, na escola, no parque, na 

vizinhança, etc. 

Através do outro, a criança pode aprender sobre o mundo e sobre si mesma. 

Fonte: https://www.google.com/amp/s/br.guiainfantil.com/materias/educacao/valoreseducar-a-crianca-com-valores-a-amizade/amp/ 

https://www.google.com/amp/s/br.guiainfantil.com/materias/educacao/valoreseducar-a-crianca-com-valores-a-amizade/amp/
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 OBJETIVOS 

● Incentivar o respeito mútuo a partir de atividades em grupo; 

● Refletir sobre a amizade. 

 

 PROPOSTAS DE ATIVIDADES 

 

BRINCADEIRA DO ABRAÇO 

 

Crédito da imagem: Youtube  

 

A intenção é entregar a cada pessoa, de uma vez só, todas as energias boas dos participantes, 

para que ela se sinta amada, confiante e pertencente ao grupo.  

https://youtu.be/osqLFQEJcvI 

 

https://youtu.be/osqLFQEJcvI
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HORA DA HISTÓRIA 

Pedro conheceu Tina e se tornaram amigos para sempre… 

Veja essa linda história de amizade no link a seguir:  

https://youtu.be/7ewURDIhGds 

 

Créditos da imagem:    https://4.bp.blogspot.com/-

ymvywhpsulQ/WQxjU7bNadI/AAAAAAAAAEk/zlDcLRKYBv4PZWhLZNxTepiRS67GpK9ZgCLcB/s1600/Pedro%2Be%2Btina.jpg 

Esse livro é muito muito especial. Ele fala tanto ao coração… Especialmente dos pequenos, 

porque traz um protagonista parecido com o modo de como eles sentem o mundo! 

Pedro e Tina nos mostram que as diferenças são complementares…. Que o equilíbrio é uma 

virtude. Que é preciso pensar, mas também é preciso sentir. 

E que amizade é algo mágico, muito precioso, que pode nos transformar, nos fazer enxergar o 

mundo de uma forma diferente. 

Que tal contar ao seu filho sobre seus amigos? Quem são eles? Como são? Como você se 

sente com eles? O que aprendeu com eles? Você ainda tem amigos da sua época de infância 

ou se lembra deles?  Compartilhe suas vivências com seu filho. 

https://youtu.be/7ewURDIhGds
https://4.bp.blogspot.com/-ymvywhpsulQ/WQxjU7bNadI/AAAAAAAAAEk/zlDcLRKYBv4PZWhLZNxTepiRS67GpK9ZgCLcB/s1600/Pedro%2Be%2Btina.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-ymvywhpsulQ/WQxjU7bNadI/AAAAAAAAAEk/zlDcLRKYBv4PZWhLZNxTepiRS67GpK9ZgCLcB/s1600/Pedro%2Be%2Btina.jpg
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Esse diálogo gera vínculo, um vínculo tão verdadeiro e afetivo quanto nossas memórias e 

histórias, como essas, que Stephen nos conta tão bem em seu livro. 

 

 

                     CARTINHAS DO CORAÇÃO 

 

 

Em julho comemoramos o Dia da Amizade ou Dia do Amigo. Para celebrar essa data, peça para 

a criança escolher um amigo e enviar uma cartinha ou um cartão com um desenho feito por ela 

dizendo o quanto essa pessoa é especial. 

Para escrever uma mensagem pode pedir ajuda de alguém mais velho. 

Vocês podem enviar pelo correio ou deixar na caixinha de correspondência da casa do 

amigo/amiga ou ainda deixar em algum lugar da casa que você saiba que ele/ela vai encontrar.  

Caso a cartinha for destinada a algum colega da escola e não for possível leva-la, uma 

alternativa é fotografar e enviar pelo grupo de WhatsApp da sua turma!  

São várias as formas de deixarmos o nosso carinho e cultivar a nossa amizade, escolha uma. 

O importante é não deixar de prestar essa homenagem ao seu amigo/ sua amiga!!! Temos 

certeza que eles vão adorar! 

 

Créditos das  imagens: https://images.app.goo.gl/nLj8xKx1PHDWNHzU8  /   https://images.app.goo.gl/rhuGDv38qs3DTD1t9 

https://images.app.goo.gl/nLj8xKx1PHDWNHzU8%20%20/
https://images.app.goo.gl/rhuGDv38qs3DTD1t9
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DICAS DE COMUNICAÇÃO COM AS CRIANÇAS 

Vamos conversar sobre isso? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adulto: “Você quer brincar?” 

Criança: “binca?” 

Adulto: “Então vamos” 
Criança: “vamu” 

Você gosta de conversar? 

Sobre o que vocês gostam de conversar? 

Você gosta mais de falar ou de ouvir? E as crianças da 

sua família? 

São crianças que tentam se comunicar ou são mais 

quietas, observando o que os outros falam e fazem? 

 

 
 

Você já percebeu que a criança repete algumas palavras que 

você fala com ela? 

Quando ela faz isso é porque está aprendendo como usar as 

palavras. Ela ouve o que você diz e usa para falar com você.  

 



 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

Rua Canadá, nº 26 – Centro – Diadema – CEP: 09921-040 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adulto: “Você quer brincar?” 

Criança: “binca de neneca” 

Adulto:“de boneca?” 
Criança: “é” 

Adulto: “Você quer brincar?” 

Criança: “Que parque” 
Adulto: “Então vamos. Quer ir no 
escorregador? 

Criança: “E balança” 

Depois além de repetir, ele usará as palavras do seu vocabulário. 

 

Até que por fim vocês estarão em um diálogo. 
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Andrea Bassanelo 

Célia Ferrari 

Susana Francischetti Garcia 

Equipe de Formação e Acompanhamento Pedagógico 

 

Você é o modelo de comunicação para 

a criança. 

Por isso preste atenção ao que a 

criança fala, assim ela também prestará 

atenção ao que você fala. 

 
WWW.pexels.com 

 

A rotina de uma conversa, o ajudará a aumentar o seu 

vocabulário e a se comunicar cada vez mais. 

Nestes momentos o contato de olhar também ajudará em uma 

boa comunicação. 

 

http://www.pexels.com/
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Andressa Miranda Pilar 

Eliane Brambilla Gonçalves 

Kátia Cássia dos Santos 

Monica Limeira dos Santos 

Rose Marina Fonseca Lander 

Suzi Daniela Prates de Almeida 

  

COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

Fernanda Cristina Mota Vellado Passos  

DIREÇÃO 

Luciene de Souza Figueiredo Ferreira da Silva 

 Keila Patrícia Maurício da Silva 

 


