
 
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI  

Nome do aluno:   Semana 2  

Professoras: Cristiane, Ellen, Francisca, Glauce, 

Ivanilde, Luciana, Maria Aparecida, Maria de Lourdes, 

Marlene, Marisa, Mariza e Vanessa.  

  
Data: 10/03/2021  

Turmas:  

BIIA e BIIB  

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

 

 TEMÁTICA: BULLYING 
 

Materiais: revistas, jornais, folhetos ou o que tiver ilustrações com imagens de pessoas. 

Estratégia de aprendizagem:  

“Todo mundo é diferente”  

Organize um espaço tranquilo para realizar a atividade, separe algumas revistas, jornais ou o que 

tiver em casa com ilustrações de pessoas. Permita que a criança folheie a revista, mostre a 

diferença entre as pessoas e aponte as diferenças entre um e outro fazendo comparações sobre:  

cabelos, corpo, cor dos olhos, tamanhos, entre outras características, conversando e explicando a 

importância de respeitarmos as pessoas como elas são. Caso queira poderá ser usado também 

um álbum de fotografias para mostrar para a criança as diferenças entre seus familiares. Após a 

conversa e comparações coloque a sugestão de vídeo musical abaixo para reforçarmos a conversa. 

Vídeo musical: Todo mundo é DIFERENTE!  Freely - Aprender é Mágico 

Segue o link para acessar ao vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=kwU8TwARtIA 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kwU8TwARtIA


 

 

TEMÁTICA: BULLYING 

 
Estratégia de aprendizagem:  

MÚSICA: 
Chame a criança e fale para a mesma que vocês irão cantar e dançar uma música da Xuxa. Coloque 

a música “Você vai gostar de mim”, enquanto conversa com a criança a respeito das diferenças que 

são citadas na música. Explique que devemos gostar das pessoas como elas são, pois cada uma 

é linda do jeitinho que é. 

Segue o link para acessar ao vídeo da música: 

https://www.youtube.com/watch?v=kSqs_CAs4zs&feature=emb_logo 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI  

Nome do aluno:   Semana 2 

Professoras: ANA CAETANO, ANA PAULA, ELIZABETE, 

KELLY, LUIZA, ROSELY. ALINE, VANESSA, ANA 

CLAYDE, CASSIA, MARIA JOSE E GORETE.  

  
Data: 10/03/2021  

Turmas:  

BIIC e BIID  

Campos de Experiência: Traços, sons, cores e formas. 

https://www.youtube.com/watch?v=kSqs_CAs4zs&feature=emb_logo

