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Aos educandos e suas famílias, ficaremos distantes da escola por um período, 
contudo, teremos que dar continuidade aos processos de aprendizagem. 
Disponibilizaremos atividades específicas para cada turma da Educação Infantil 
(Fase I e Fase II), Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos. 
Algumas atividades envolverão registros que poderão ser realizados em 
cadernos ou folhas avulsas. Ao retornar a escola, vocês deverão trazer os 
materiais e as atividades realizadas neste período. Boas aprendizagens! Até 
breve! 

 

ATIVIDADES FASE II – EDUCAÇÃO INFANTIL 

Semana de 13/07 a 17/07 

DIVERSIDADE... 

 

1)  Leitura. 
 

 Você lembra dos colegas da nossa sala de aula? Nenhum era 
igualzinho, cada um com seu cabelo, sua cor, sua altura, seu jeito, seu 
comportamento, etc.  É importante respeitar e conviver com todas as pessoas 
do jeitinho que elas são. Vamos falar um pouco sobre isso?  

Abaixo vamos ver algumas páginas do livro “Diversidade” da Tatiana 
Belinky. Preste atenção na mensagem, nas imagens e nas rimas. 
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Fonte: Imagens da versão digital do arquivo pessoal da professora Juliana Tavares 
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2) Vamos conversar. 
 
  Você gostou desta leitura? Por quê?  
 

  

 
 
 Você viu quantas pessoas diferentes? O livro mostra algumas diferenças 
físicas, que são todas as características referentes ao nosso corpo, como a cor 
da pele, do olho, do cabelo, a altura, o peso, etc. Mostra também algumas 
diferenças no jeito de ser, que envolve comportamento ou sentimento. Reúna 
as pessoas disponíveis da sua casa para que cada uma, inclusive você, 
responda essas perguntas: 
 

 Quais são suas características físicas? Se preferir pode utilizar um 
espelho para te ajudar a responder. 
 

 Qual o seu jeito de ser? Calmo? Alegre? Bravo? Gentil? Teimoso? 
Agitado? Cansado? E o que mais? Você é sempre assim?   

 

 Quem nesta conversa é mais parecido fisicamente? 
 

 E quem é mais parecido no jeito de ser? 
 

Certamente existem pessoas parecidas na sua casa, mas não iguaizinhas. 
E você com certeza ama e respeita a todas essas pessoas do jeitinho que elas 
são, mesmo que as vezes tenha alguma briguinha ou discussão. Logo passa, 
vocês se acertam e voltam a conviver em harmonia. Precisamos ter esse 
respeito e harmonia com todas as pessoas, tanto de casa, quanto da escola, 
da vizinhança, e de todos os lugares, não é mesmo? 

É muito desagradável ficar reparando e criticando o jeito de ser ou as 
características físicas das pessoas. Temos que tratar as pessoas como 
gostaríamos de ser tratados. Algumas pessoas sofrem preconceito e desprezo 
por características físicas, você acredita? Uma bobagem, não é mesmo? Já viu 
notícias na televisão sobre isso? Já aconteceu com alguém aí na sua casa? 

Todos somos seres humanos, que temos sentimentos, histórias, 
experiências, conhecimentos e conquistas. É isso que devemos admirar e 
compartilhar com as pessoas: o nosso melhor. Sempre fazendo o bem, sempre 
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com respeito. Converse com as pessoas disponíveis sobre isso: Elas já tiveram 
experiências boas e ruins no convívio com outras pessoas? 
  
3) Fazendo um retrato. 
  
 Muitos artistas gostam de fazer retratos de pessoas. A pessoa escolhida 
fica numa pose confortável e o pintor vai desenhando enquanto a observa.  
 Agora é a sua vez: escolha uma pessoa de sua casa e faça um retrato dela. 
Se tiver fotos desta pessoa, pode visualizá-la para ficar mais fácil. Lembre-se 
das características e também da emoção que ela está transmitindo naquele 
momento ou naquela foto. Escreva o nome desta pessoa, pode pedir ajuda se 
precisar.  
 Peça para alguém fazer um retrato seu também, ou, se ninguém puder 
fazer, pegue um espelho ou uma foto sua e faça você mesmo seu autorretrato. 
Autorretrato é justamente isso: um artista fazendo um retrato de si mesmo. 
   

 
Fonte: Google imagens 


