
  
  

  
Bom  dia ....  Essa  semana  é  sobre  o   BULLYING,   tema  muito  comentado  hoje              

em   dia   e   um   mal   a   ser   combatido.     
Vamos   iniciar   a   nossa   conversa   assistindo   o   vídeo:   “Que   papo   é   esse   Bullying”     

  

Agora   com   as   informações   do   vídeo   e   o   que   você   já   aprendeu   nos   anos   
anteriores,   responda   as   questões:      

1-   Bullying    refere-se   a:   

(A)   brincadeiras   na   escola.   

(B)   atos   de   violência   que   ocorrem   de   forma   repetitiva   e   intencional.   

(C)   comportamento   normal   dos   estudantes.   

(D)   são   atitudes   de   amigos.   

  

2-    Comportamentos   agressivos   ou   isolamento   de   colegas   pode   ser   classificado   
como :   

(A)   Birra   de   criança.   

(B)   comportamento   natural.   

(C)   bullying   

(D)   todas   as   alternativas   

  

3-    O    bullying    caracteriza   –   se   por;   

(A)   fofocas   e   intrigas   

(B)   atos   de   violência   que   ocorrem   de   forma   repetitiva   e   intencional.   

(C)   isolamento   de   colegas.   
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(D)   todas   as   alternativas.   

4   –    A   responsabilidade   de   combater   o   Bullying   é   de:  

(A)   –   da   escola   

(B)   –   da   vítima   

(C)   –   do   agressor   

(D)   –   de   todos   

  

No   final   do   vídeo   Carlinhos   chega   à   seguinte   conclusão:   

“AS   DIFERENÇAS   EXISTEM   PARA   QUE   CADA   UM   SEJA   ESPECIAL   NO   
QUE   FAZ!”   

5   –    Qual   a   sua   opinião   sobre   a   frase   acima?   Justifique   sua   opinião.   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------   

------------------------------------------------------------------------------------------------------   

  

6-    Observe   as   figuras   e   escreva   as   atitudes   de   quem   pratica   o    Bullying:   

  

  

  

_________________________                                               ____________________________   

  

  

  

  
  

  
  

_______________________                             __________________________   



  
  

  
Vamos  resolver  algumas  situações  problemas  que  poderíamos  encontrar  na           

escola   de   Carlinhos.   
1  –  Para  iniciar  a  conversa  sobre  o  tema  Bulliyng,  a  professora  de  Carlinhos                

exibiu  para  sua  classe  o  filme  “Ponte  de  Terabítia"  (lembra  que  assistimos  o               

ano  passado).  O  filme  tem  a  duração  de  1h  e  45  min.  A  primeira  sala  começou                  
a  assistir  às  8  horas.  A  direção  pediu  que  o  intervalo  de  uma  sala  para  outra                  

fosse   de   10   minutos.   Qual   será   o   horário   que   a   próxima   sala   poderá   assistir?   
R:   _____________________________________________________________   

  

2  –  Para  promover  a  amizade  entre  os  alunos,  a  equipe  escolar  promoveu,               
além  do  campeonato  de  futebol,  uma  gincana  entre  as  salas.  A  equipe  do               

Carlinhos  fez  1610  pontos  na  primeira  rodada  e  após  a  segunda  rodada              
terminou  a  prova  com  a  prova  2059.  Quantos  pontos  a  equipe  de  Carlinhos               

fez   na   segunda   rodada?   

R:   _____________________________________________________________   
  

3   –   A   gincana   acabou   e   a   direção   publicou   a   pontuação   das   equipes:   
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NOMES   
DAS   EQUIPES   

TOTAL   PONTOS   POR   PROVAS     
TOTAL   FINAL   1ª   2ª   3ª   4ª   

STAR   2059   1426   1786   1800     

BLUE   1835   1798   2035   1905     

GOLD   2057   1945   1645   2219     



  
Para  promover  um  maior  aprendizado,  solicitou  para  que  as  equipes            

completassem   a   tabela.     
a)   Calcule   o   Total   Final   de   cada   equipe,   e   preencha   a   tabela.   

  

  
b)   Dê   a   classificação   da   gincana:   

  
  https://www.pngegg.com/pt/search?q=campe%C3%A3o+p%C3%B3dio   

  

  

  

  
  

  

  
  

  
  

DESAFIO   DA   PROFESSORA   
  

Qual   é   o   nome   da   equipe   que   Carlinhos   participa ?   

_________________________   


