
 
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: 11/03/2021  

Turmas:  

BIIA e BIIB  

Campos de Experiência: Corpo, gestos e movimentos.  

 

 TEMÁTICA: BULLYING 
 

MATERIAL: Tecido, pode ser: (toalha, lençol, ou um pano que tiver em casa). 

Estratégia de aprendizagem:  

Hoje faremos uma brincadeira!  

Primeiro explique para a criança que ela deverá ficar sentada na toalha ou lençol e que ela deverá 

segurar de cada lado do tecido, ou ficar na posição de engatinhar (4 apoios) o que achar melhor e 

mais seguro. Então, você (responsável) segurará em uma das pontas do tecido e começa a puxar. 

Dando algumas voltas puxando pelo corredor de casa ou na sala, enfim uma ambiente que o tecido 

consiga deslizar. Se vocês tiverem mais crianças em casa, convide para brincarem juntas e explique 

para todas que será muito divertido, mas é importante se cuidarem e esperarem a vez para evitar 

acidentes. 

OBSERVAÇÃO: Entre as crianças menores, é comum que os conflitos estejam relacionadas às 

disputas de território/objetos, de posse ou de atenção, mas é importante sempre conversar desde 

pequeninas a importância de se respeitar, de que não precisam brigar, pois é sempre melhor 

conversar. 

 

  

 

 



 

 

TEMÁTICA: BULLYING 

 
Estratégia de aprendizagem:  

VOCÊ É ESPECIAL 

Permita que a criança assista a história “Você é especial - do varal de história” e, ao terminar 

converse com a criança um pouquinho sobre o Marcinelo, fez ele ficar triste, porque? 

Por fim, peça para que ela faça um lindo desenho para o Marcinelo para que ele fique feliz. Não 

esqueça de compartilhar conosco como foi esse momento. 

 

Segue o link para acessar ao vídeo da história “Você é especial”: 

https://www.youtube.com/watch?v=5oFwvfsaT0Y  

 

 

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: 11/03/2021  

Turmas:  

BIIC e BIID  

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

https://www.youtube.com/watch?v=5oFwvfsaT0Y

