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 TEMA: BULLYING 

ATIVIDADE: NINGUÉM É IGUAL A NINGUÉM 
Olá famílias, aproveitando que esta semana trabalhamos sobre as partes do corpo, que tal agora falarmos 
sobre as características físicas?  Iremos trabalhar nesta atividade com nossos pequenos um tema muito 
importante que é o respeito com o outro. Devemos desde pequenos orientar as nossas crianças que as 
diferenças devem ser amadas e respeitadas, dessa forma estamos trabalhando com eles sobre prevenção 
ao Bullying. 
 
1° Momento: Propomos ao responsável que convide a criança assistir o clip musical (escrito por Jair de 
Oliveira) “Normal é ser diferente”, vídeo produzido por Grandes Pequeninos. Para acessar basta acessar o 
link:   

https://www.youtube.com/watch?v=oueAfq_XJrg&feature=youtu.be 
 

Letra da música: “Normal é ser diferente” – Grandes Pequeninos de Jair Oliveira 
Tão legal, oh minha gente!  

Perceber que é mais feliz quem compreende 
Que amizade não vê cor, nem continente 

E o normal está nas coisas diferentes 

Amigo tem de toda cor, de toda raça 
Toda crença, toda graça 

Amigo é de qualquer lugar 
Tem gente alta, baixa, gorda, magra 

Mas o que me agrada é que um amigo 
A gente colhe sem pensar 

 
Pode ser igualzinho a gente 

Ou muito diferente 
Todos têm o que aprender e o ensinar 

Seja careca ou cabeludo 
Ou mesmo de outro mundo  

Todo mundo tem direito de viver e sonhar 
 

Você não é igual a mim 
Eu não sou igual a você 
Mas nada disso importa 

https://www.youtube.com/watch?v=oueAfq_XJrg&feature=youtu.be


 
Pois a gente se gosta 

E é sempre assim que deve ser 
 

2° Momento: Após assistirem pedimos que coloquem a criança em frente ao espelho, juntamente com um 

integrante da família e realizar algumas perguntas tais como: 

- Os cabelos são iguais? 

- A cor dos olhos é parecida? 

- A cor da pele é igual? 

Ressaltando para a criança que ninguém é igual a ninguém e que devemos respeitar, amar as outras 

pessoas com suas diferenças! 

Se possível, nós Professoras pedimos para que façam um vídeo ou nos enviem foto deste momento no 

grupo do WhatsApp de sua turma. Esperamos que gostem e aproveitem essa conversa em família. Até a 

próxima atividade! 

 
 

 

 

 

 

 

 

  


