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Título: Diferentes pessoas, diferentes vivências 

Duração: 2 aulas 

Introdução 

Nestas aulas, propõe-se o trabalho com a diversidade de vivências e histórias pessoais, asso-

ciada à pluralidade cultural. Estes temas destacam o conhecimento de diversas culturas, costumes e 

tradições, o que contribui para a formação do indivíduo como pessoa e cidadão e para uma melhor 

convivência social. 

Com esta sequência didática, esperamos que os estudantes desenvolvam a percepção das 

diferenças existentes entre as pessoas, sejam elas físicas, comportamentais, culturais ou mesmo de 

preferências e gostos pessoais; e que aprendam a respeitar essas diferenças. Desenvolver a empatia 

e o respeito pelo próximo é importante para que a criança se sinta bem consigo mesma, como 

também para construir relações sociais e de amizade no seu meio de vivência. 

Objetivos de aprendizagem 

• Mostrar e valorizar as diferenças individuais. 

• Construir a noção de pluralidade cultural. 

Objetos de conhecimento 

• Experiências da comunidade no tempo e no espaço 

• A noção do “Eu” e do “Outro”: comunidade, convivências e interações entre pessoas 

Habilidades abordadas 

• (EF02GE04) Reconhecer semelhanças e diferenças nos hábitos, nas relações com a natu-
reza e no modo de viver de pessoas em diferentes lugares.  

• (EF02HI01) Reconhecer espaços de sociabilidade e identificar os motivos que aproximam 
e separam as pessoas em diferentes grupos. 

• (EF02HI03) Selecionar situações cotidianas que remetam à percepção de mudança, per-
tencimento e memória. 
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Desenvolvimento 

Aula 1 – As pessoas são diferentes 

Duração: cerca de uma aula de 50 minutos. 

Local: sala de aula. 

Organização dos estudantes: em um círculo e, posteriormente, em pé. 

Recursos e/ou materiais necessários: pedaços de cartolina com diferentes frases, saco plástico escuro ou caixa de 
sapato, folhas de papel sulfite, lápis coloridos, lousa, giz de lousa. 

Esta aula foi projetada para conscientizar o estudante sobre a importância do respeito a si 

mesmo e ao próximo em sua singularidade, por meio de uma atividade prática que destaca as 

diferenças entre as pessoas. Para isso, prepare previamente pedaços de cartolina para neles registrar 

frases com a estrutura “Eu gosto mais de... do que...”. Evite frases muito óbvias, pois a ideia é dividir 

a turma com as possíveis respostas. Sugestões: “Eu gosto mais de abacaxi do que de banana.”, “Eu 

gosto mais de pular corda do que de jogar videogame.” etc. Guarde os recortes com as frases em um 

saco plástico escuro ou em uma caixa de sapatos. 

Inicie a primeira parte da aula, que deve durar aproximadamente 10 minutos, perguntando 

aos estudantes quais diferenças podem haver entre as pessoas (físicas ou de personalidade). Deixe 

que eles comentem livremente, evitando, porém, os comentários desrespeitosos. É importante 

deixar claro que não existe um padrão a ser seguido tanto na aparência como nos gostos pessoais. 

Nos próximos 30 minutos da aula, peça a todos que fiquem em pé. Divida a lousa ao meio e 

escreva “SIM” de um lado e “NÃO” de outro. Mostre o saco plástico ou a caixa com as frases e peça a 

um estudante para sortear e ler uma frase, ajudando-o caso seja necessário. Após a leitura, a turma 

deve se dividir em cada lado da lousa de acordo com sua resposta. Nesse momento, fique atento 

para que os estudantes não escolham o lado simplesmente para estarem de acordo com o gosto dos 

colegas. Outro estudante deve sortear uma nova frase e os demais devem decidir se trocam ou não 

de lado. Repita a atividade de forma que fique visível que as preferências estão constantemente 

mudando. Converse com os estudantes ao final e verifique se perceberam que as pessoas não estão 

sempre enquadradas nos mesmos grupos porque não possuem sempre os mesmos gostos. 

No tempo restante de aula, peça-lhes que desenhem vários alimentos e atividades dos quais 

gostam mais e que fixem suas produções no mural da sala de aula, para que todos se lembrem de 

como os gostos são individuais. 

  



 

 

Material Digital do Professor - Interdisciplinar 

Ciências, Geografia e História – 2º ano 

2º bimestre – Sequência didática 1 

Aula 2 – Diferenças físicas, culturais e preferências 

Duração: cerca de uma aula de 50 minutos. 

Local: sala de aula ou pátio da escola. 

Organização dos estudantes: seis grupos mistos com mesmo número de integrantes. 

Recursos e/ou materiais necessários: fotografias de grupos sociais de diversas etnias, jornais e revistas para recortar, 
canetas e lápis coloridos, cola, folhas de cartolina, tesoura de pontas arredondadas. 

A ideia desta aula é desenvolver nos estudantes a percepção das diferenças físicas e culturais 

que existem entre as pessoas, assim como as preferências e gostos individuais. Serão necessárias 

fotografias previamente selecionadas pelo professor de grupos sociais em diversos locais do Brasil e 

do mundo realizando diversas atividades. Tais imagens podem ser encontradas na internet, em 

jornais e em revistas. 

Inicie a aula dividindo os estudantes em seis grupos mistos com o mesmo número de inte-

grantes. Permita que eles formem seus grupos e, caso seja necessário, intervenha com o objetivo de 

misturar meninos e meninas. Peça para cada um dos grupos montar um painel com um tema, porém 

cada um dos temas irá se repetir uma vez. Os três temas são: pessoas e suas diferentes característi-

cas físicas, como altura, peso, tipo e cor dos olhos, cor do cabelos, cor da pele etc.; diferenças de 

gostos e preferências, em se tratando de comidas, brinquedos, artes, roupas etc.; diferentes locais 

onde pessoas e crianças vivem, como cidades, florestas, campo, regiões próximas a rios, litoral, 

desertos etc. Para confeccionar o painel, os estudantes podem utilizar recortes e montagens com as 

fotografias, jornais e revistas e/ou desenhos. Pergunte qual o possível título para o painel. Caso 

fiquem em dúvida, sugira um único título comum, que pode ser “Não somos iguais, somos todos 

únicos e especiais” (duração aproximada de 30 minutos).  

Após terminarem a montagem, peça que cada grupo apresente seu painel para os colegas da 

sala. Grupos com mesmo tema podem apresentar em conjunto (duração aproximada de 20 minutos 

para todas as apresentações). Posteriormente, eles devem expor os painéis na escola para que a 

conscientização se amplie. 

 

Aferição da aprendizagem 

É importante que a avaliação dos estudantes ocorra de forma contínua e processual. Lembre-

se de sempre investigar e anotar o conhecimento prévio deles acerca dos temas abordados. Crie um 

espaço em que se sintam confortáveis, acolhidos e motivados a encarar os desafios que lhes são 

apresentados. 

Analise como cada um reage ao conteúdo apresentado e, caso surjam questões em que 

mostrem dificuldade, aprofunde o conteúdo procurando novas maneiras de explicar. Considere os 

avanços dos estudantes, mediando as atividades e conduzindo a interação de forma colaborativa. 
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Alguns aspectos podem auxiliar no processo de avaliação e no acompanhamento da 

aprendizagem do estudante. Verifique se ele:  

1. Respeita os colegas na sala de aula e mesmo fora dela. 

2. Conversa sem agredir as posições e pontos de vista de colegas. 

3. Reconhece a importância do diferente. 

4. Mostra interesse por culturas e modos de vida diferentes do seu. 

5. Reconhece quando precisa de ajuda ou quando precisa ajudar alguém. 

6. Sabe expor sua opinião e gostos sem se sobrepor aos colegas. 

 

Questões para auxiliar na aferição 

1. Muitas famílias se reúnem em festas típicas para celebrar seus costumes. Por exemplo, a família 
Raffaeli, tipicamente europeia com origem italiana, faz uma festa em que serve diversos tipos e 
sabores de massa. Já a família Okereke, tipicamente africana com origem nigeriana, se reúne pa-
ra a festa da colheita do inhame, raiz muito apreciada na culinária local. 

a) De acordo com o texto, qual comida é típica na família Raffaeli? 

b) E na família Okereke, qual é a comida típica? 

c) Qual traço cultural pode ser identificado no texto? 

(    ) Roupas. 

(    ) Comidas. 

(    ) Brinquedos. 

(    ) Locais de vivência. 

 

2. Três colegas estavam conversando durante o intervalo de aula, e cada um fez uma afirmação. 

Joana disse: ― Nós temos aparência e opiniões diferentes. Isso é bom, pois aprendemos mais uns 
com os outros. 

Pedro completou: ― Cada pessoa é única, e isso é bom para o grupo em que vivemos! 

Marcelo também deu sua opinião: ― Eu gosto de conhecer apenas pessoas que sejam fisicamente 
parecidas comigo. 

Você discorda da opinião de algum dos três colegas? Por quê? 
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Gabarito das questões 

1. a) Espera-se que respondam que são as massas. 

b) Espera-se que respondam que é o inhame. 

c) Espera-se que assinalem apenas: 

( x ) Comidas. 

2. Espera-se que o estudante discorde da opinião de Marcelo e explique que ele não reconhece 
que as diferenças são normais e importantes para o bom convívio social. 


