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Olá Famílias! 

Temática: Bullying 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividade – “Música: Você vai gostar de mim” 
Neste mundo, ninguém é igual a ninguém, somos todos diferentes, singulares... O respeito a 

essas diferenças é de fundamental importância para o convívio em sociedade. 
Durante esta semana, estamos sugerindo atividades que estimulem o respeito a essas 

diferenças, buscando assim, prevenir a prática de Bullying entre as crianças. 
Pensando em falar sobre isso de forma lúdica e divertida, as professoras Elaine, Fabiana, 

Gabriella e Geanne, produziram um vídeo com a música: Você vai gostar de mim da Xuxa. 
Ao assistirem ao vídeo através do link: https://www.youtube.com/watch?v=m1I_BsWerw0 

mostrem para a criança as diversas características presentes nas imagens contidas 
no vídeo: cores das peles, cabelos (se é liso ou cacheado) e outras coisas que 

acharem pertinentes. 
Ressaltem também as características das professoras, mostrem que são todas diferentes, 
mostrem que os membros da família também possuem características diferentes e que é 

importante respeitá-las. Pergunte se ele se identifica com alguma das professoras do vídeo? 
Aproveitem para falar o quão bonito, único e especial é seu filho (a), respeitando suas 

características e as das demais pessoas. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=m1I_BsWerw0%20


 
Segue letra da música para acompanhamento:  

“Você vai gostar de mim” 
Tem gente que é loirinha pra valer 
Tem gente com o cabelo de cachinho 
Tem gente que parece que só faz 
crescer 
Tem gente que é chamada de baixinho 
Eu sou diferente de você 
Você é diferente de mim 
Eu sou diferente de você 
E mesmo assim 
Você vai gostar de mim 
Eu sou diferente de você 
Você é diferente de mim 
Eu sou diferente de você 
E mesmo assim 
Você vai gostar de mim 
Tem gente que não pode ver você 
Tem gente que tem olho puxadinho 
Tem gente que usa as mãos pra se 
mover 
E tem quem mova mundos por mim 
Eu sou diferente de você 
Você é diferente de mim 
Eu sou diferente de você 
E mesmo assim 

Você vai gostar de mim 
Tem gente tão fina que nem se vê 
Tem sempre um que é o mais gordinho 
Tem gente com degraus pra vencer 
E só depende de um empurrãozinho 
Tem gente que vai te surpreender 
Parece que a alegria não tem fim 
Tem gente com encanto pra viver 
É gente com o pó de pirlim-pim-pim 
Eu sou diferente de você 
Você é diferente de mim 
Eu sou diferente de você 
E mesmo assim 
Você vai gostar de mim 
Eu sou diferente de você 
Você é diferente de mim 
Eu sou diferente de você 
E mesmo assim 
Você vai gostar de mim 
Você vai gostar de mim 
Você vai gostar de mim 
Você vai gostar de mim 
 

Álbum: 
XSPB 10 - Baixinhos, Bichinhos e + 

Gravação: 2010 
Gênero: Infantil 

Composição: Cláudio Leite / Marcelo Brandão 
 

Tempo estimado: 20 minutos 

 

Observação: objetivo da atividade – (EI02TS03) Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no 

ambiente em brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias. 

Que música legal e divertida! 
Esperamos que as crianças tenham gostado de aprender um pouco mais sobre a importância do 

respeito às diferenças. Que tal cantar junto com elas e nos mostrar como foi esse momento tão rico 
de aprendizagens e descobertas? Ficaremos muito felizes em receber vídeos e/ou fotos através do 

nosso grupo no WhatsApp. 
Muito Obrigada pela parceria! 


