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ATIVIDADE: Brincadeira  “acerte o amor” 

 

DESCRIÇÃO: Dialogar com a criança explicando que fazer bulling é quando não tratamos as 

pessoas bem, quando não respeitamos, falamos coisas feias, falamos mal. Essas atitudes, 

deixam a outra pessoa muito triste. Para deixar todo mundo feliz devemos respeitar e amar a 

todos. 

Hoje vamos fazer a brincadeira "acerte o amor".  

Para começar, sugerimos que escreva palavras de carinho e também palavras que magoam em 

um papel e cole-as em potes de plástico como potes de sorvete ou outros disponíveis em casa. 

Cole também figuras que representam carinho e figuras que representam falta de respeito. Segue 

abaixo algumas opções ou podem recortar de revistas. Organize os potes um ao lado do outro. 

Depois use uma bolinha que possa ser lançada dentro do pote, pode até ser bolinha de papel. 

Peça para a criança lançar a bolinha, a intenção é que acerte o pote das palavras boas, se 

acertar o pote das palavras ruins, retira o pote da brincadeira explicando para a criança que 

somente as boas atitudes devem prevalecer. Essa atividade ajudará a praticar a união e 

convivência entre pessoas atingindo o amor, além de favorecer o desenvolvimento motor da 

criança. 
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Atitudes de desrespeito 

   

 

Atitudes de Carinho 
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PROJETO LEITURA 

A hora da história é um momento mágico para as crianças. É nesta hora, que a criança 

desenvolve habilidades de comunicação, amplia seu vocabulário, aprende a lidar com as emoções 

narradas nas histórias, desenvolve a capacidade de concentração e a disciplina, além de muitos 

outros benefícios. 

Depois de ouvirem a história, conversem em família, incentivando a criança a expressar o que 

achou da leitura. 

 

Segue o link da história: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6sS0r6cwM68&t=11s 
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