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                                                                     Olá Famílias! 

Esperamos que estejam todos bem! 

Esta semana, entraremos em um tema muito importante que causa muito constrangimento as 

pessoas, o “Bullying” a nossa proposta é instruir os nossos pequenos por intermédio das famílias, 

para possível orientação direcionada de modo bem lúdico na prevenção e no combate deste 

problema, que infelizmente pode afetar seriamente a saúde e o bem-estar das crianças e dos 

adolescentes, com consequências negativas que podem persistir até à idade adulta. Como não 

queremos incentivar esse mal, hoje estamos oferecendo um vídeo muito bacana para as nossas 

crianças. O nosso intuito é favorecer a interação da criança com o outro, levá-los a perceber que 

não somos iguais, que devemos respeitar cada particularidade e diferença das pessoas na 

sociedade como: cabelo, cor da pele, nariz, porte físico, etc. Incentivando a autonomia, o 

raciocínio e a confiança para comunicar-se oralmente ampliando o seu vocabulário.  

         ATIVIDADE: CINEMINHA” BULLYING NÃO! SER DIFERENTE É LEGAL” 

Sugerimos que sentem-se em um lugar bem confortável para assistirem juntos ao vídeo, iremos 

disponibilizar abaixo o link do mesmo, incentive seu filho a prestar bem atenção, se possível 

pontue cada detalhe. Em seguida inicie uma conversa informal, estimulando a criança á recontar 

sobre o conteúdo do vídeo, faça questionamentos sobre as atitudes positivas e negativas dos 

personagens, da seguinte maneira: É legal fazer isso com o coleguinha?  Qual foi a atitude de um 

dos personagens? Ele estava triste ou feliz?  Permita que ele se expresse livremente, finalize a 

conversa pontuando que o Bullying é uma coisa muita feia e sem sentido nenhum! Temos que 

respeitar, amar e ajudar as pessoas.                                     

  Link do vídeo https://youtu.be/Oi3K9KDt_FY                     
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