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(EF35LP03) Identificar a ideia central do texto, demonstrando compreensão global. 

 
Leia a definição de bullying segundo o dicionário: 
 

 
 
 
Agora, com suas palavras, escreva o que é bullying: 
 
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 
 

Você já sofreu algo do tipo ou praticou com alguém, mesmo sem pensar sobre isso? Como se 

sentiu? 
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
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(EF03MA27) Ler, interpretar e comparar dados apresentados em tabelas de dupla entrada, gráficos de barras ou de 
colunas, envolvendo resultados de pesquisas significativas, utilizando termos como maior e menor frequência, 
apropriando-se desse tipo de linguagem para compreender aspectos da realidade sociocultural significativos. 

 

Ocorrências de bullying no ambiente escolar (%) 

 

http://eusoufamecos.uni5.net/cyberfam/index.php/2014/07/02/os-bastidores-do-bullying/ 

Com base no gráfico, responda as questões a seguir:  

A) Qual o assunto tratado na pesquisa que deu origem ao gráfico? 
 
_________________________________________________________________________ 
 

B) Quantos alunos (%) sofrem bullying durante a educação física? 
 
_________________________________________________________________________ 
 

C) Em qual ambiente costuma ocorrer o maior índice de bullying? 
 
_________________________________________________________________________ 
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(EF35LP03) Identificar a ideia central do texto, demonstrando compreensão global. 

(EF15LP01) Identificar a função social de textos que circulam em campos da vida social dos quais participa 
cotidianamente (a casa, a rua, a comunidade, a escola) e nas mídias impressa, de massa e digital, reconhecendo 
para que foram produzidos, onde circulam, quem os produziu e a quem se destinam. 

(EF15LP13) Identificar finalidades da interação oral em diferentes contextos comunicativos (solicitar informações, 
apresentar opiniões, informar, relatar experiências etc.). 

 

Leia o texto a seguir: 

 

EQUILÍBRIO EMOCIONAL/ AUTOESTIMA 
 

 O equilíbrio emocional é a chave do sucesso para conquistar todos os objetivos e metas 

que você deseja para a vida, além de manter sua autoestima elevada. 

O que é o equilíbrio emocional? 

 Equilíbrio emocional é a capacidade de manter o controle mental em meio aos desafios e 

mudanças que podem acontecer em todas as áreas da vida, seja a pessoal, social, familiar e 

outras. 

 É muito importante que você tenha um diálogo aberto com seus familiares e exponha seus 

sentimentos. Lembre- se nossos melhores amigos são nossos pais. 

 

Agora, desenhe ou escreva nos quadros algo que te deixa muito feliz e algo que o deixa triste: 

 

 



 
                                  FELIZ                                                                    TRISTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para ler e discutir em família: 

 


