
 

  

 TEMÁTICA: BULLYING 

  

Estratégia de aprendizagem: 

“O patinho feio” 

Sente com a criança em um lugar calmo e aconchegante e relembre a história que foi trabalhada 

durante a semana “O patinho feio”. Faça uma breve roda de conversa, perguntando para ela “O 

que aconteceu na história?”, “Por que o patinho ficou triste?”, “O que os outros animais fizeram 

com o patinho foi certo?”, “Como podemos alegrar o patinho?”.  

Após esse momento de conversa, convide a criança a desenhar o patinho, usando os materiais 

que vocês tiverem disponível em casa (folhas, giz de cera, canetinha, lápis de cor etc.). 
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TEMÁTICA: BULLYING 

  

Estratégia de aprendizagem:  

Hoje vamos assistir ao vídeo “Não ao bullying”. 

Prepare um lugar aconchegante e tranquilo para assistir ao vídeo e em seguida converse com a 

criança sobre como ele acha que o coleguinha se sente quando alguém briga, xinga ou zomba de 

sua aparência física. Reforce palavras positivas, tais como a importância de ser amigo, de respeitar 

as pessoas etc. 

No segundo momento, separe os seguintes materiais: cola, tesoura, revistas, folha de caderno ou 

sulfite. Junto com a criança procure imagens nas revistas ou jornais partes de diferentes rostos e 

corpos, junte e cole, como a imagem final do vídeo. Vamos lá? Não esqueça de nos mostrar como 

ficou a atividade, estamos ansiosos para ver. 

 

Segue o link para acessar ao vídeo: 

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