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Referência no 
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e objeto de  

conhecimento  
Habilidade Orientações e sugestões ao professor 

Unidade 1 
Como eu sou, 
como nós somos 

VIDA E EVOLUÇÃO 
Respeito à diversidade 

(EF01CI04) Comparar características 
físicas entre os colegas, de modo a 
constatar a diversidade de caracte-
rísticas, reconhecendo a importân-
cia da valorização, do acolhimento e 
do respeito a essas diferenças. 

Nesta unidade, abordamos a diversidade de características por meio da observação e da identificação 
das diferenças e das semelhanças entre as pessoas, com foco no respeito às diferenças. Nossas orienta-
ções e sugestões para esta unidade são: 

• Ao selecionar fotografias para desenvolver atividades que envolvam a leitura de imagens, opte por 
aquelas que possuam indivíduos que apresentem diferenças físicas evidentes, tais como etnia, idade, 
entre outras. Quanto maior for a diversidade contida nas imagens, mais enriquecedoras tendem a ser 
as discussões com os alunos. Outra alternativa é utilizar fotografias que retratem seres humanos e ou-
tros animais. Isso permitirá comparações acerca das características próprias da espécie humana.  

• Quando apresentar imagens, oriente os alunos a indicarem as semelhanças e as diferenças entre as 
pessoas. Permita que os alunos possam falar livremente. Atente-se para apontar características que 
possam passar despercebidas pelos alunos e traga essas características para a discussão. 

• Procure explorar a percepção dos alunos sobre suas características. Para tanto, você pode solicitar que 
eles façam representações de suas características, na forma de desenhos, por exemplo. Para que os 
alunos adotem uma postura mais ativa e interativa, recomende que eles comparem seus desenhos 
com os dos colegas para perceberem semelhanças e diferenças e incentive-os a refletir sobre elas. O 
desenvolvimento da habilidade de comparar objetos, situações e fenômenos é fundamental para a 
identificação de padrões e, consequentemente, para a realização de práticas de caráter científico.  

• Além das características físicas, é interessante abordar outras características que representam a diver-
sidade, tal como a personalidade dos indivíduos. Você pode utilizar imagens e vídeos como recurso 
para evidenciar as características da personalidade.  

• Uma vez que os alunos consigam reconhecer a diversidade humana, é importante conduzir os traba-
lhos de maneira que eles compreendam que a diversidade deve ser respeitada. Converse sobre os di-
reitos das crianças e das pessoas com deficiências físicas, propondo uma reflexão sobre como esses 
direitos podem ser observados nos ambientes e no cotidiano. Comente sobre a existência de dispositi-
vos legais que asseguram os direitos desses grupos. 

• Proponha atividades investigativas relacionadas ao objeto do conhecimento: cor de olhos, presença 
ou ausência de lóbulos nas orelhas ou a capacidade de enrolar a língua podem ser facilmente observa-
das e identificadas pelos alunos, além de serem representativas da diversidade.  

• É importante que a avaliação dos alunos ocorra de forma contínua e processual. Portanto, observe e 
avalie a participação e o envolvimento deles nas atividades propostas. Para cada conteúdo trabalhado, 
analise o que os alunos já conhecem e o que ainda precisa ser desenvolvido. Sempre que necessário, 
intervenha nas atividades no sentido de promover avanços na aprendizagem dos alunos. 

 


