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Campos de Experiência: O eu, o outro e o nós. 

Olá, famílias! Tudo bem? Esperamos que sim. Hoje falaremos sobre um assunto 

muito importante e complexo, sabemos que nossas crianças são pequenas, mas 

este assunto deve ser tratado desde cedo com as nossas crianças, visando que 

no futuro estaremos conscientizando-as a não cometer bullying com o seu 

colega e respeitarem as diferenças e as opiniões contrárias, sem rivalidade e 

ofensas. Segue um pequeno texto para o entendimento de todos sobre o 

assunto.  

BULLYING 

O estudo do bullying é desde muito antigamente abordado, mas tornou-se mais 

persistente na atualidade, mesmo assim ele ainda é desconhecido ou “invisível” 

para muitos. Neste contexto, o bullying, não é um fenômeno incomum e 

isolado, posto que se faz presente em qualquer situação onde ocorram 

relações interpessoais, estando presente no dia a dia do indivíduo desde o 

início de seus relacionamentos interacionais. Além disso, o bullying vem se 

mostrando um tipo de violência que está ganhando formas diversas, dentro e 

fora das instituições de ensino privadas ou públicas. Sendo assim, Bullying é 

toda e qualquer forma de agressão seja ela física,  verbal ou moral. 

Professores e pais devem estar atentos à todos comportamentos 

comprometedores, podendo começar a guiar-se inclusive pelo desempenho do 

aluno nas aulas, nas atividades e notas, para continuar a avaliar o 

comportamento do mesmo, investigando suas reações, para descobrir as 

causas. 

O bullying é hoje, sem dúvida, um dos temas mais discutidos em todo o mundo, 

o que desperta crescente interesse nas diversas ciências e esferas sociais. Em 

meio às discussões, o que é natural, surge uma infinidade de opiniões, ideias, 

sugestões, estudos, publicações e etc., que tentam explicar o fenômeno e os 

motivos que leva um indivíduo ou grupo a agir de forma deliberada e, muitas  



vezes, tão cruel. No entanto, ante a urgência de encontrar respostas eficazes, 

interpretações e informações equivocadas, geradoras de controvérsias, Para 

que as crianças possam compreender de uma maneira simples e divertida, 

propomos.  

Atividade: Crie uma pessoa diferente 

Primeiramente vocês irão assistir ao vídeo da música: “Ser diferente é normal”, 

juntamente com a criança. Segue o link do vídeo:  

https://youtu.be/oueAfq_XJrg 

Após assistirem ao vídeo, peguem alguns materiais para criar uma pessoa 

diferente, vocês irão precisar de revista ou gibis, folha de sulfite ou outra que 

tiver em casa, cola e tesoura ( tomem muito cuidado ao manusear a tesoura 

perto da  criança). Procurem imagens de pessoas e recorte partes do corpo de 

diferentes imagens. Vá colando  com a  criança na folha de sulfite, as partes  

diferentes do corpo criando assim a pessoa diferente. Converse com a  criança, 

explique que somos diferente um dos outros e devemos respeitar essas 

diferenças e sermos amigos de todos. Mande-nos uma foto, realizando essa 

atividade juntamente com a  criança. Aguardaremos ansiosas. 
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Projeto Leitura 

A literatura infantil é um caminho que leva a criança a desenvolver a 
imaginação, emoções e sentimentos de forma prazerosa  e significativa. 
Hoje a dimensão da leitura infantil é muito mais ampla e importante, 
proporcionando um desenvolvimento social e emocional. 

 Para esta atividade sugerimos que preparem um lugar aconchegante 
silencioso. Depois de contar a história façam questionamentos sobre ela, se 
possível peçam para a criança RECONTAR da maneira dela a história para 
você, assim vocês irão desfrutar juntos de momentos maravilhosos e de 
interação familiar.  

             

Segue o link da história: https://www.youtube.com/watch?v=6sS0r6cwM68&t=11s 
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