
 
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: 12/03/2021  

Turmas:  

BIIA e BIIB  

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

 

 TEMÁTICA: BULLYING 
 

MATERIAL: Fotos da família e amigos e espelho 

Estratégia de aprendizagem:  

Em um lugar tranquilo faça uma roda de conversa com a criança e mostre as fotos de toda a família 

e de amigos, explique as diferenças de uma pessoa e de outra como por ex.: cor e tipos de cabelos, 

(lisos, cacheados, crespos) cor dos olhos, cor da pele, altura, entre outros. 

Em seguida se olhem no espelho, deixando que a criança observe a imagem e procure mostrar, 

através do reflexo no espelho, as diferentes características entre vocês. 

Após a conversa, convide a acriança a assistir ao vídeo da história: “Eu sou Assim - e vou te 

mostrar”, com o link sugerido abaixo, no qual o personagem principal relata como ele é, 

ressaltando o aspecto físico e a importância de respeitar as diferenças entre todos. 

 

Segue o link para acessar ao vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=sGJpjnWmg7Y&feature=youtu.be 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sGJpjnWmg7Y&feature=youtu.be


 

 

TEMÁTICA: BULLYING 

 
Estratégia de aprendizagem:  

COLAGEM 

Chame a criança e fale para ela que hoje vocês confeccionarão um lindo quadro com as diferenças 

de cada pessoa. Para isso precisarão separar algumas revistas velhas, tesoura, cola e uma folha 

(sulfite, papelão ou qualquer outro tipo de papel que tenham em casa. 

Feito isso procurem juntos imagens de olhos, boca, nariz, e cabelo e deixe ela escolher quais 

imagens utilizarão e você recortará (para evitar acidentes). No segundo momento você poderá 

auxiliar a criança a realizar a colagem, misturando os recortes e construindo imagens do rosto de 

pessoas com as diferenças de cada um. 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI  
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BIIC e BIID  

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


