
 

  

 TEMÁTICA: BULLYING 

  

Estratégia de aprendizagem:  

Preparar um local bem aconchegante pra a criança e explicar o que é bullying, de uma maneira 
bem simples (que não devemos maltratar, empurrar, bater, xingar as outras pessoas, os 
coleguinhas na escola e de qualquer outro lugar). Depois contar para a criança a história “O 
Patinho Feio” retratando os sentimentos do patinho, e finalize conversando de como o patinho 
ficou triste quando os amiguinhos dele o maltrataram, reforce palavras positivas, tais como: lindo, 
maravilhoso, amizade, amor etc. 

 

Segue o link para acessar a história: 

https://www.youtube.com/watch?v=liWISgGDr9M 
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TEMÁTICA: BULLYING 

  

Estratégia de aprendizagem:  

Atividade com espelho 

Inicie a atividade assistindo ao vídeo “Normal é ser diferente”. Em seguida peça para que a criança 

fique em frente ao espelho e incentive a perceber suas características: cor dos olhos, cor dos 

cabelos, formato do rosto e outros. Destaque as características entre as crianças e os membros 

da família. Em seguida peça para que a criança separe diversos brinquedos e percebam suas 

diferenças (características) de cada um deles referente a tamanho, cor, peso etc. E os questionem: 

São iguais? Qual a diferença entre um e outro?  

“Não devemos importar com aparência e sim com que cada um carrega dentro de si. Normal é ser 

diferente!”  

Observações: Compartilhe conosco como foi realizar esta atividade! 

 

Segue o link para acessar o vídeo:  

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