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  OLÁ, Tudo bem com vocês? 

                           Atividade: Aprendendo com as diferenças 

       Nada melhor do que terminar o tema Bullying com uma atividade         

mostrando que não devemos falar palavras ofensivas e nem      

maltratar as pessoas pela aparência ou pelo jeito que são, 

enfim, não devemos maltratar de nenhum jeito e sim 

RESPEITA LAS. 

                             Para nossa atividade, vamos precisar de uma folha de papel 

(qualquer uma que tiverem em casa) e giz de cera, em seguida peça para 

a criança desenhar um boneco que será seu coleguinha e escolher um 

nome para ele.   Peça para amassar o papel aos poucos, enquanto isso, o 

responsável irá dizer palavras ofensivas (feio, gordo, magrelo, etc.). 

Quando o papel estiver bem amassado, inicie uma conversa perguntando 

à criança: como seu coleguinha ficou depois de ouvir palavras feias? Fale 

para criança que irão consertar o erro falando: “desculpa, sou seu amigo, 

não fique triste, etc”. Agora, o responsável deverá ressaltar que o 

coleguinha não ficou igual e não será o mesmo de antes e poderá levar o 

acontecido para o resto de sua vida, então, devemos tratar todos bem e 

respeitar, até porque não existe ninguém igual, somos todos diferentes. 

Essa atividade proporcionará à criança conviver com crianças e adultos 

ampliando o conhecimento de si e do outro 

                            e respeitar as diferenças entre as pessoas, como também  

                              expressar emoções, sentimentos, descobertas  

                                     e opiniões.    
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Projeto Leitura 

O projeto leitura trata-se de um momento muito importante, pois ao ler para 

a criança ou assistir à uma história faz com que desperte o interesse pela 

leitura, contribuindo também para o desenvolvimento da oralidade, faz de 

conta, atenção, memorização e estimula à imaginação e amplia seu 

conhecimento de mundo. A interação com a criança, também é muito 

importante para seu desenvolvimento. 

  Arrume um lugar bem gostoso e aconchegante para esse momento, pois 

o projeto leitura sugere essa semana a história “O pássaro sem cor”, leiam 

e conversem sobre o que acharam,o que aconteceu, estimulando a criança 

a expressar seus sentimentos, opiniões, dúvidas, hipótese e descobertas 

ao relatar a história 

Abaixo segue o link da história: 

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