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                                                                             TEMA: BULLYING 

INTRODUÇÃO: A atividade está sendo sugerida, devido a considerarmos que 

a criança memoriza com mais facilidade, quando o assunto é tratado de forma 

leve  e adequada para a faixa etária e em  interação familiar. Com esta 

atividade a criança irá desenvolver habilidades diversas, agilidade, raciocínio 

lógico,  senso de equipe, coordenação motora, entre outros. 

ATIVIDADE: JOGO DO  “EU SIM, EU NUNCA” 

DESCRIÇÃO: Nesta atividade, os pais deverão encontrar uma maneira que 

achar mais fácil de traçar um  linha reta no chão (corda, linha, barbante, fitas 

adesivas, risco com giz, etc.), deverá determinar qual é o lado do “EU SIM” e o 

lado do “EU NUNCA”. Pode-se fazer uma marcação para facilitar o 

entendimento das crianças. Por  exemplo eu sim fica do lado esquerdo  faz 

uma marca verde, eu nunca fica do lado direto e faz-se  uma marca vermelha. 

Em seguida, estaremos disponibilizando ao final da atividade algumas 

perguntas relacionadas ao tema BULLYING. Os jogadores deverão ficar atrás 

do início da linha uma pessoa faz as perguntas se a resposta for eu sim se pula  

para o lado esquerdo, já se for eu nunca pula para a direta. Ao termino das 

perguntas vocês podem permitir que a criança  faça   perguntas que elas 

quiserem , deixando -as se expressar , brincar e  explorar a atividade. 

Divirtam-se e boa atividade!  

Obs. Disponibilizamos na próxima página da atividade  sugestão de 

perguntas. 
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        SUGESTÃO DE PERGUNTAS PAR A ATIVIDADE 

 

1- Você já riu do seu amiguinho? 

2- Já chamou seu amiguinho de algum apelido feio? 

3- Você ajuda cuidar do seu amiguinho? 

4- Já tirou sarro do amiguinho gordinho? 

5- Riu de  alguém que fala errado? 

6- Ajudou  o amiguinho que não anda direito? 

Observação: Á partir daqui criem perguntas relacionadas a realidade da 

criança com os familiares e amigos. 
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