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Título: Modos de ser 

Duração: 3 aulas 

Introdução 

A proposta desta sequência é favorecer o reconhecimento de diferenças entre as pessoas, 

tanto nos gostos pessoais quanto nos traços culturais, promovendo um ambiente escolar pautado no 

respeito. Este material propõe, de maneira lúdica, atividades que permitem a reflexão acerca das di-

ferenças entre as pessoas, bem como a promoção do respeito a elas. 

Objetivos de aprendizagem  

• Perceber semelhanças e diferenças entre as crianças. 

• Construir um ambiente de respeito às diferenças. 

A noção do “Eu” e do “Outro”: comunidade, convivências e interações entre pessoas – (EF02HI01) 

Reconhecer espaços de sociabilidade e identificar os motivos que aproximam e separam as pessoas 

em diferentes grupos; (EF02HI02) Identificar e descrever práticas e papéis sociais que as pessoas 

exercem em diferentes comunidades. 

Recursos e materiais necessários 

• Lápis preto n. 2, 

• Lápis de cor, 

• Folha de papel sulfite,  

• Folha pautada, 

• Fita de cetim, 

• Cópia de retrato em papel sulfite, 

• Furador.  

Desenvolvimento  

Aula 1 – Entrevistando um colega 

Duração: uma aula de 40 minutos. 

Organização dos alunos: em duplas. 

Inicie a aula com uma conversa sobre cada criança e seu jeito de ser, promovendo um ambi-

ente de respeito. Esclareça que, nesta aula, os alunos farão uma entrevista com os colegas, cujo obje-
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tivo será conhecer melhor as características dos membros da classe. Divida a turma em duplas e dis-

ponibilize um roteiro que deverá ser o guia das entrevistas. Caso não seja possível disponibilizar esse 

material, escreva na lousa e peça aos alunos que reproduzam o roteiro no caderno, conforme modelo 

a seguir. 

Nome do entrevistador: 

Nome e idade do entrevistado: 

1. Qual atividade você mais gosta de fazer na escola? 

2. O que você gosta de fazer quando não está na escola? 

3. De que brincadeira você mais gosta? 

4. De que brincadeira você não gosta? 

5. O que deixa você bravo? 

6. O que deixa você alegre? 

Cada aluno deverá fazer essas perguntas, podendo incluir outras, se desejar. Dessa forma as 

crianças poderão conversar sobre seus gostos e perceber semelhanças e diferenças entre eles. Assim 

que todos finalizarem, deverão ler as respostas para a turma. Faça as correções no texto antes de pedir 

que passem a limpo as respostas em uma folha pautada e avulsa. As folhas deverão ser entregues, pois 

serão utilizadas na aula seguinte. 

Peça aos alunos que disponibilizem cópias de retratos deles para a aula seguinte.  

Aula 2 – Criando o álbum da turma 

Duração: uma aula de 40 minutos. 

Organização dos alunos: em fileiras. 

Para esta aula é importante que todos os alunos tenham disponibilizado cópias de seus retra-

tos. Na aula anterior, cada aluno conheceu um pouco sobre um colega da turma; nesta aula, eles vão 

trabalhar com a percepção das próprias identidades.  

Reúna as fotografias e junte com as entrevistas da aula anterior, de modo que cada aluno te-

nha acesso a um conjunto formado por fotografia e entrevista. Esses trabalhos serão organizados em 

um álbum da turma. 

O álbum será de confecção simples. Faça uma lista na lousa com os nomes dos alunos e, em 

ordem alfabética, solicite a cada um que numere as fotografias e depois as entrevistas. Assim, a pagi-

nação do álbum será correspondente aos nomes dos alunos em ordem alfabética. 

Reúna os materiais de toda a classe, confeccione uma capa e, com o furador, faça dois furos 

no canto esquerdo, com cuidado para não danificar a parte escrita. Em seguida, passe uma fita de 
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cetim entre os furos e amarre, unindo todas as folhas. A capa deve conter o título que será criado pelos 

próprios alunos. No verso, liste os nomes de todos os participantes. O álbum será uma forma de regis-

trar um pouco da história de cada criança e da turma. Cada dia um aluno o levará para a casa, para 

que os familiares também conheçam um pouco mais sobre a turma. Se julgar adequado, faça um sor-

teio para organizar o dia de cada um. 

Aula 3 – Reconhecendo as diferenças 

Duração: uma aula de 40 minutos. 

Organização dos alunos: em círculo 

A última aula da sequência terá uma dinâmica que vai sintetizar os trabalhos anteriores. Para 

iniciar, organize os alunos em roda e entregue uma ficha de papel sulfite com as perguntas listadas 

abaixo. Se isso não for possível, escreva as perguntas na lousa e peça aos alunos que respondam: 

• Você tem irmãos? Quantos?  

• Tem animal de estimação? Qual? 

• O que gosta de estudar? 

• Qual é seu esporte predileto? 

• O que mais gosta de comer? 

Assim que todos responderem, recolha as folhas e as embaralhe. Não é necessário que as fi-

chas sejam identificadas com os nomes dos alunos. Em seguida, selecione uma folha de maneira alea-

tória, comece a ler as respostas e incentive os alunos a tentar adivinhar quem é o colega que as escre-

veu. Quando o autor das respostas for revelado, anote o nome do aluno na lousa e selecione outra 

folha, até que todas tenham sido lidas. 

Ao final, aproveite o momento para pedir aos alunos sugestões de atitudes que favorecem o 

convívio em harmonia. Dessa forma, além de perceber as diferenças, eles terão a oportunidade de 

refletir sobre suas atitudes.  
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Aferição de aprendizagem  

Essa sequência tem como foco trabalhar o respeito às diferenças. Na primeira aula é impor-

tante verificar de que modo os alunos se comportam durante as entrevistas. Na segunda aula pode ser 

avaliado o envolvimento dos alunos na confecção do álbum, bem como o reconhecimento das seme-

lhanças e diferenças entre todos na classe. Na terceira aula é importante observar se os alunos identi-

ficam atitudes de reconhecimento das diferentes características, bem como o respeito a todas elas. 

Além disso, pode ser proposta uma autoavaliação, conforme proposta a seguir: 

Assinale os quadrinhos de acordo com seu desenvolvimento e participação nas últimas aulas. 

1. Eu respeitei o momento de fala do professor e dos colegas 

 

a)  a) todas as vezes. 

 

b)  b) muitas vezes. 

 

c)  c) poucas vezes. 

 

d)  d) nunca. 

         

2. Eu identifiquei características semelhantes e diferentes entre os membros da turma 

  

a)  a) muitas vezes. 

 

b)  b) poucas vezes. 

 

c)  c) nenhuma vez. 
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Sugestão de questões para observar o desenvolvimento de algumas das habili-

dades enfocadas na sequência didática 

1. Que semelhanças percebeu entre você e o colega entrevistado? E diferenças? 

2. Assinale V para verdadeiro e F para falso: 

 

 a) Ouvir a história de outras crianças nos ajuda a perceber e respeitar as diferenças. 

. 

 b) Para fazer parte de um grupo é preciso que todas as crianças sejam iguais. 

 

 c) Nenhuma pessoa é exatamente igual a outra. Todos temos diferenças.  

 

Gabarito das questões 

1. Resposta pessoal. O importante é verificar se o aluno demonstra ter aprendido a identificar se-
melhanças e diferenças entre ele e outras pessoas. 

2. a) V 

b) F 

c) V 


