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Data:  

 

Tema: Respeito ao próximo. 

 

Conceitos trabalhados: respeito e valorização das diferenças, fraternidade, empatia, 

igualdade, superação, bullying. 

 

Objetivos: perceber que as diferenças entre nós são boas e que não devemos 

discriminar quem é diferente da maioria, mas sim valorizar, respeitando sempre o 

próximo como ele é, assim como queremos ser respeitados. 

 

Material utilizado: vídeo “super humanos” (anexo); venda.  

 

Atividade (s) proposta (s): Ser diferente é normal 

             Primeiro momento: mostre a eles o vídeo (anexo), destacando como aquelas 

pessoas eram diferentes, mas que isso na verdade é positivo, que desenvolveram 

habilidades especiais e se não seria legal ter algumas delas. 

Segundo momento: brinque de cabra-cega com eles objetivando mostrar a 

eles as dificuldades que alguém “diferente” tem de superar. Instigue-os a pensar 

como seria legal ter supersentidos que substituam a visão tentando mudar a visão 

deles sobre pessoas com dificuldades. 

Terceiro momento: debate – faça-os pensar, a partir da experiência na 

brincadeira, como é se colocar no lugar do outro; devem desenvolver a empatia por 

quem tem essa limitação (ou qualquer outra) e perceber que é possível superar, 

sobretudo se temos ajuda e não se o outro faz bullying conosco. 

 

Mediação 

1) Ser diferente é normal porque TODOS temos nossas diferenças e não 

queremos ser discriminados por isso. 

2) Como se sentiu privado da visão? Teve medo de andar? Atividades simples 

tornam-se grandes dificultardes por isso devemos ter empatia e ajudar quem 

tem essa ou outras limitações. 

3) Por que é engraçado debochar de quem é diferente e por que dificultar ainda 

mais pra quem já tem uma dificuldade? 
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4) TODOS temos limitações, algumas mais usuais e outras não, e precisamos 

de força de vontade e ajuda para superar.  

5) Quem são os verdadeiros super-heróis? R: As pessoas que superam e as 

pessoas que ajudam nisso e não as quem praticam bullying. 

 

Duração: 1h e 20 minutos. 


