
 

  

 TEMÁTICA: BULLYING 

  

Estratégia de aprendizagem:  

Hoje vamos relembrar a história contada do “Patinho Feio”, retratando as diferentes características 

que cada um de nós possui, tais como: cor do cabelos, dos olhos, tamanho etc. Reforçando que 

todos nós somos lindos da maneira como somos.  

Em seguida convide a criança para brincar em frente ao espelho com os demais familiares, pedindo 

que se olhem e falem suas características. Para finalizar vocês podem pegar diferentes acessórios 

que tem em casa para colocar, se olharem no espelho novamente e fazer um maravilhoso desfile 

divertido. 

Aproveitem o momento para se divertirem! 

 

 

 

 

   

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI  

Nome do aluno:   Semana 2  

Professor: Alexandre, Maria do Carmo, Dinair e 

Cristiana, Cláudia, Eliane, Milene.  

  

Data: 09/03/2021  

Turma:   

Maternal A e  

Maternal B  

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



 
 ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI  

Nome do aluno:   Semana 2  

Professores: Carolina Q., Reinaldo, Silvia, Gilmar, 

Caroline F., Eliana, Elaine e Ilma.  

  
Data: 09/03/2021  

Turma:   
Maternal C e  
Maternal D  

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

  

TEMÁTICA: BULLYING 

  

Estratégia de aprendizagem:  

Após assistir ao vídeo da Turma da Mônica: “Respeito e Tolerância”, dialogue com a criança sobre 

a importância do respeito às diferenças e que cada pessoa tem seu jeito de ser.   

Em seguida, vamos realizar uma atividade utilizando tinta guache (deixaremos o link para acessar 

a receita da tinta caseira) representando a cor e tamanho de cada um dos dedinhos com uma cor 

diferente. Em seguida pergunte para a criança se são iguais? De cores e tamanhos iguais? Deixe 

que a criança dê sua opinião e finalize dizendo que não são iguais, mas que juntos conseguimos 

segurar um lápis, uma colher etc.  

Materiais necessários: tinta guache. 

Observação: Compartilhe conosco como foi o momento da atividade. 

 

Segue o link para acessar o vídeo:  

https://www.youtube.com/watch?v=sDWQ-QuSXXQ&feature=youtu.be  

Segue o link para acessar a receita da tinta guache caseira: 

https://www.youtube.com/watch?v=uwzaL73tQnU&t=99s  

 

https://www.youtube.com/watch?v=sDWQ-QuSXXQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=uwzaL73tQnU&t=99s

