
 

  
ESCOLA MUNICIPAL AMAURI DO NASCIMENTO   

Nome do aluno:   Semana 2  

Professor: Alana, Ida, Gislene, Juliana, Sandra e Sara  Data: 08/03/2021  Turma: BIA  

Campos de Experiência: Escuta, fala, pensamento de imaginação.  
  

 

  

Atividade: História “A raiva”  

Estratégia:  

  

O adulto responsável irá preparar um ambiente acolhedor para a criança ouvir a história “A 

raiva”. Link da história: https://youtu.be/Drm8fj5D-nQ  

Depois conversem sobre a história.  
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BULLYING 

HISTÓRIA PARA INICIAR A CONVERSA SOBRE BULLYING 
                              UM RATINHO BRANCO E UM GRILO SEM ASAS 
 
Um ratinho branco encontra um grilo preto 

que nasceu sem asas.  
Eles se tornam grandes amigos. Conheça 

o início dessa amizade. 
—E das minhas asas, que é que você 

acha? 
—Quer saber? Eu nem noto mais isso. 

Acho que você é formidável. 
—Obrigado. 
—Sua casa é aí? 
—É. Moro aqui há muito tempo. E você 

onde mora? 
—Logo ali. Não é longe. Quer ir até lá? 
—Gostaria, mas você sabe, ando muito 

devagar e ... 
—Mas eu não tenho pressa. Poderíamos 

conversar ... 
—Você gosta de conversar? 
—Se gosto. Gosto muito mesmo. E você? 
—Gosto, mas converso pouco. Quase 

não tenho amigos. Esse meu defeito... 
—Não pense nisso. Você gostaria de ter 

um rato branco como amigo? 
—Adoraria. 
—Muito bem! Olhe para mim. Já somos 

amigos. Agora vamos. 
E foi assim que um ratinho branco e um 

grilo preto e sem asas tornaram – se 

amigos. Caminhavam lentamente sobre a 
relva, e o sol, que já descia no céu, cobria 
com seus raios de luz os amigos aquecidos 
pelo afeto que brotava em seus corações. 

Conversaram muito, e nessa conversa 
foram compreendendo e aceitando a 
realidade de cada um. É maravilhosa a 
amizade quando aceitamos o outro como 
ele é. 

(Maria Armanda Capelão) 
Coleção Marcha criança 



 
 
 
 
 Empatia com o colega e respeito pelas diferenças 

                  
 
                          https://www.pragentemiuda.org/2008/05/historia-o-ratinho-branco-e-o-grilo-
sem.html 
 
 


