
ATIVIDADE 1
Que competência os estudantes podem desenvolver com esTa atividade?

ATIVIDADE 1
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“Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e 
culturais, das locais às mundiais, e também participar de práticas 
diversificadas da produção artístico-cultural.” (Competência Geral 
nº 3 da BNCC)

Em quanto tempo os estudantes devem desenvolver esTa atividade?
uma ou duas aulas.

Proposta em grupo 

Reúna os estudantes em grupo e inicie uma 
conversa sobre as brincadeiras preferidas 
de cada um. Tente fugir das brincadeiras 
conhecidas. faça provocações aos estudantes 
em forma de perguntas: “Qual é a brincadeira 
mais diferente que você já brincou?” ou “Será 
que você sabe uma brincadeira que 
ninguém aqui conhece?”

Organize uma votação para escolher uma das brincadeiras 
citadas na conversa;

Peça que o estudante explique ao grupo quais são as regras 
dessa brincadeira E o que é necessário para que ela aconteça. 
Anote as informações em itens, como se fosse um manual;

Quando tiver todas as regras registradas por escrito em um 
cartaz, proponha ao grupo que brinque junto, respeitando os 
combinados;

Ao final, peça que cada estudante produza um desenho de algum 
momento da brincadeira que mais tenha gostado;

Cole os desenhos no cartaz com as regras e deixe-o exposto na 
parede da sala, para quando os estudantes quiserem brincar de 
novo.



ATIVIDADE 2
Que competência os estudantes podem desenvolver com esTa atividade?

ATIVIDADE 2

“Descrever e distinguir os seus papéis e 
responsabilidades relacionados à família, à escola 
e à comunidade.” (EF01HI03 - Habilidade específica de 

História para 1º ano BNCC)

Em quanto tempo os estudantes devem desenvolver 
esTa atividade?
uma  aula.

                                 Proposta individual 

       LIGUE AS IMAGENS ABAIXO DE ACORDO COM O CONTEXTO.

       AGORA, FAÇA UM DESENHO BEM CAPRICHADO MOSTRANDO COMO É A SUA  
       CASA, A SUA ESCOLA E A SUA RUA!

MINHA CASA MINHA ESCOLA MINHA RUA
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“Identificar semelhanças e diferenças entre jogos e brincadeiras 
de diferentes épocas e lugares.” (EF01GE02 - Habilidade específica 
de Geografia para 1º ano BNCC)

Em quanto tempo os ESTUDANTES devem desenvolver esta atividade?
duas OU TRês aulas.

Oriente que os 
estudantes façam 
uma pesquisa de lição 
de casa, pedindo `à 
pessoa mais velha da 
família PARA contar 
uma brincadeira que 
gostava de fazer 
quando era criança;

Na próxima aula, reúna 
os estudantes em roda 
para compartilhar 
os resultados das 
pesquisas;

Leia cada depoimento 
dado pelos familiares 
e faça uma lista na 
lousa com todas as 
brincadeiras;

Divida os estudantes em grupos de três ou quatro crianças e 
peça que cada um escolha uma das brincadeiras do quadro;

Peça para que cada grupo produza uma ilustração coletiva da 
brincadeira escolhida, representando os objetos necessários 
para ela acontecer, a quantidade de pessoas que precisam 
participar, entre outros detalhes;

Reúna novamente em roda os estudantes para QUE POSSAM 
socializar as ilustrações feitas por cada grupo;

Por fim, exponha AS ILUSTRAÇões em cartazes pela sala e 
proponha que os estudantes tentem realizar as brincadeiras.
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ATIVIDADE 3
Que competência os ESTUDANTES podem desenvolver com esta atividade?

ATIVIDADE 3

  Proposta EM GRUPO



“Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a 
cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro 
e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade 
de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e 
potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza.” (Competência 
Geral nº 9 da BNCC)

Em quanto tempo os ESTUDANTES devem desenvolver esta atividade?
uma aula.
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ATIVIDADE 4
Que competência os ESTUDANTES podem desenvolver com esta atividade?

ATIVIDADE 4

LEVE OS PERSONAGENS PARA SUAS CASAS.

COMPLETE AS PALAVRAS ABAIXO COM AS LETRAS QUE ESTÃO FALTANDO.

SOBRE A SUA CASA, RESPONDA:
•

QUANTAS PESSOAS MORAM em SUA CASA? ..................................

QUANTOS QUARTOS TEM em SUA CASA? ..................................

QUANTOS ANIMAIS TEM em SUA CASA?..................................

QUANTAS JANELAS TEM em SUA CASA?..................................

COMPARE AS RESPOSTAS COM SEUS AMIGOS, LEMBRANDO DE RESPEITAR AS DIFERENÇAS!

oc       glu c     sa
ind     gena

  Proposta individual
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ATIVIDADE 5
Que competência os ESTUDANTES podem desenvolver com esta atividade?

“Discutir e elaborar, coletivamente, regras de convívio em diferentes 
espaços (sala de aula, escola etc.).” (EF01GE04 - Habilidade específica de 
Geografia para 1º ano BNCC)

Em quanto tempo os ESTUDANTES devem desenvolver esta atividade?

uma ou duas aulas.

ATIVIDADE 5

Você, como educador, sabe melhor 

do que ninguém dos problemas que 

os estudantes passam ao longo 

da rotina escolar. Questões 

como disputa por brinquedos, 

materiais, brincadeiras, espaço 

etc. são comuns dentro do 

ambiente escolar. É normal que 

as crianças passem por esses 

conflitos para aprender a 

conviver em grupo;

Escolha um tema polêmico do 

cotidiano da sala e reúna os 

estudantes em roda para conversar 

sobre ele;

Primeiro, ouça os estudantes. A escuta é fundamental para 

resolver qualquer problema. Organize os estudantes para que cada 

um fale na sua vez e escute o outro (se necessário, utilize um objeto 

para marcar quem tem a vez de falar);

Depois que todos falarem, apresente a dúvida em forma de perguntas 

como: “E como podemos resolver esse problema?” ou “Quem tem ideias 

de soluções para esse conflito?”;

Ajude-os a expor suas ideias e organize uma votação com os 

estudantes para que eles escolham um modo de resolver que seja 

razoável para todos;

Ao final, registre o novo combinado por escrito E EXPONHA na parede 

da sala. Peça ajuda aos estudantes para fazer desenhos ou escrever 

palavras que os ajudem a lembrar do combinado. Aproveite O 

momento para incluí-los no processo democrático.
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  Proposta EM GRUPO



ATIVIDADE 6
Que competência os ESTUDANTES podem desenvolver com esta atividade?

ATIVIDADE 6

“Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e 
culturais, das locais às mundiais, e também participar de práticas 
diversificadas da produção artístico-cultural.” (Competência 
Geral nº 3 da BNCC)

Em quanto tempo os ESTUDANTES devem desenvolver esta atividade?
duas ou três aulas.

Apresente aos estudantes algumas festas da cultura popular 

brasileira (ex.: festa Junina, festival folclórico de Parintins, 

Congada, Boi-Bumbá, Festa do Divino, entre outras);

Faça uma votação com os estudantes para que eles escolham 

uma das festas;

Traga FOTOS, informações, curiosidades, vídeos e músicas sobre 

essa festa;

Faça com os estudantes uma simulação dessa festa na escola, 

reproduzindo as danças, criando fantasias e ouvindo as músicas 

típicas;

Aproveite esse projeto para mostrar 

o quão rica é a cultura brasileira, 

e como as manifestações culturais 

são importantes para nossa 

identidade. 
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ATIVIDADE 7
Que competência os ESTUDANTES podem desenvolver com esta atividade?

ATIVIDADE 7

“Elaborar questionamentos, hipóteses, argumentos e proposições 
em relação a documentos, interpretações e contextos históricos 
específicos, recorrendo a diferentes linguagens e mídias, 
exercitando a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos, a 
cooperação e o respeito.” (Competência Específica de História BNCC)

Em quanto tempo os ESTUDANTES devem desenvolver esta atividade?
duas aulas.

Em forma de jogo, diga aos estudantes 
que você vai contar uma história e que 
eles serão personagens dela.

Comece contando que nessa história 
todos são marinheiros da mesma 
tripulação e que estão no mesmo navio. 
Diga que eles estão em busca de um 
tesouro, que parece existir em uma ilha 
distante.
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  Proposta EM GRUPO

Nesse momento, utilize panos grandes para cobrir o chão da sala 
e criar um ambiente lúdico de contação de história. Peça que os 
estudantes fiquem todos sentados em cima desseS panoS, fazendo a 
representação doS panoS como PARTE DO NAVIO.

Peça que cada estudante escolha por  qual parte do navio gostaria 
de ser responsável. Faça perguntas como: “Quem vai hastear as velas 
do navio?”, “quem vai cozinhar para os marinheiros?“ “quem vai fazer a 
limpeza do navio?” etc.

Depois que cada estudante tiver escolhido seu papel no navio, diga 
que quando eles estavam quase chegando na ilha do tesouro, uma 
tempestade muito severa começou. 

Nessa hora, faça barulhos de raios e trovões e cubra os estudantes 
com outros tecidos como se fosse a chuva.

Pergunte aos estudantes como eles vão resolver esse problema, o 
que farão para sair dessa situação?

termine a história com o final que você achar mais interessante. Eles 
só vão conseguir conquistar o tesouro, se trabalharem em equipe e 
tiverem cooperação.

Aproveite esse momento final para conversar sobre cooperação e 
trabalho em grupo.



ATIVIDADE 8
Que competência os ESTUDANTES podem desenvolver com esta atividade?

ATIVIDADE 8

“Descrever e distinguir os seus papéis e responsabilidades 
relacionados à família, à escola e à comunidade.” (EF01HI03 -  
Habilidade específica de História para 1º ano BNCC)

Em quanto tempo os ESTUDANTES devem desenvolver esta atividade? 
uma aula.

QUAIS SÃO SUAS RESPONSABILIDADES EM CASA? PINTE AS ATIVIDADES QUE 
VOCÊ FAZ PARA AJUDAR SUA FAMÍLIA.

E NA SUA ESCOLA, QUAL É O NOME DA PESSOA RESPONSÁVEL POR VARRER 
O CHÃO?

........................................................................................................................................................................

QUEM FAZ A COMIDA NA SUA ESCOLA?

........................................................................................................................................................................

QUEM ARRUMA OS BRINQUEDOS QUANDO A BRINCADEIRA ACABA?

........................................................................................................................................................................

FAÇA UM DESENHO DE COMO É A SUA SALA DE AULA.

NÃO ESQUEÇA DE AGRADECER àS PESSOAS QUE CUIDAM DO ESPAÇO EM QUE 
VOCÊ ESTUDA! ELAS SÃO MUITO IMPORTANTES!
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  Proposta individual



ATIVIDADE 9
Que competência os ESTUDANTES podem desenvolver com esta atividade?

ATIVIDADE 9

Você sabe que o boneco preferido da Mônica é o coelho Sansão, né? 
Vamos fazer uma pesquisa! escolha três amigos e pergunte quais são seus 
brinquedos preferidos. Anote abaixo o que você descobriu:

NOME DO AMIGO: 

..................................................................

BRINQUEDO PREFERIDO : 

..................................................................

NOME DO AMIGO: 

..................................................................

BRINQUEDO PREFERIDO : 

..................................................................

NOME DO AMIGO: 

..................................................................

BRINQUEDO PREFERIDO : 

..................................................................

“Identificar semelhanças e diferenças entre jogos e brincadeiras 
de diferentes épocas e lugares.” (EF01GE02 - Habilidade específica de 
Geografia para 1º ano BNCC)

Em quanto tempo os ESTUDANTES devem desenvolver esta atividade?
duas aulas.

  Proposta individual
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FAÇA UM DESENHO DO BRINQUEDO.

FAÇA UM DESENHO DO BRINQUEDO.

FAÇA UM DESENHO DO BRINQUEDO.



ATIVIDADE 10
Que competência os ESTUDANTES podem desenvolver com esta atividade?

ATIVIDADE 10

“Elaborar questionamentos, hipóteses, argumentos e proposições 
em relação a documentos, interpretações e contextos históricos 
específicos, recorrendo a diferentes linguagens e mídias, 
exercitando a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos, a 
cooperação e o respeito.” (Competência Específica de História BNCC)

Em quanto tempo os ESTUDANTES devem desenvolver esta 
atividade?
duas aulas.

Vamos cozinhar? Um dos 

jeitos mais divertidos 

de trabalhar em grupo é 

preparando uma comida 

bem gostosa para dividir 

com os amigos!

Apresente aos estudantes 

algumas opções de 

receitas para fazer em 

grupo (de preferência, 

alguma receita fria que 

não precise de fogão);

Organize uma votação para 

escolher uma receita;

liste os ingredientes necessários para fazer a receita e peça que 

cada um dos estudantes traga de casa um ítem dessa lista;

Na aula seguinte, cozinhe com eles, seguindo a receita;

Quando for a hora de comer, destaque o fato de que esse 

trabalho só foi possível porque foi feito em grupo e que cada um 

teve um papel importante na preparação;

Depois, peça que cada estudante faça um desenho do resultado 

final para registrar. Exponha os desenhos pela sala!
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  Proposta EM GRUPO
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ATIVIDADE 11
Que competência os ESTUDANTES podem desenvolver com esta atividade?

ATIVIDADE 11

“Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das 
locais às mundiais, e também participar de práticas diversificadas da 
produção artístico-cultural.” (Competência Geral nº 3 da BNCC)

Em quanto tempo os ESTUDANTES devem desenvolver esta atividade?
DUAS OU TRêS aulaS.

Na revista JUNTOS SOMOS MAIS, os 

estudantes organizaram uma peça 

de teatro para a festa da escola. 

Vamos fazer como eles e brincar 

de teatro?

Reúna os estudantes em roda e 

peça para que cada um pense no 

seu animal preferido;
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  Proposta EM GRUPO

Proponha o desafio de cada um imitar esse animal, sem 

contar para os outros colegas, para que eles possam 

adivinhar;

Conte aos estudantes que no teatro os atores representam 

um personagem, como eles fizeram imitando os animais;

Conte uma história simples, que apresente alguns 

personagens e um enredo básico, como um conto de fadas, e 

proponha que os estudantes façam um teatro representando 

essa história;

Ajude cada estudante a escolher seu personagem, preparar 

figurinos e representar a cena. Não precisa se preocupar em 

ficar perfeito, o importante é ser divertido!



ATIVIDADE 12
Que competência os ESTUDANTES podem desenvolver com esta atividade?

ATIVIDADE 12

“Descrever e distinguir os seus papéis e responsabilidades 
relacionados à família, à escola e à comunidade.” (EF01HI03 - Habilidade 
específica de História para 1º ano BNCC)

Em quanto tempo os ESTUDANTES devem desenvolver esta atividade?
uma aula.

NO TEATRO FEITO PELOS ESTUDANTES NA REVISTA Juntos Somos Mais 

do Programa Um Por Todos e todos por um, O CEBOLINHA É UM “ET” 

QUE VEIO à TERRA PARA DAR DICAS DE COMO CUIDAR MELHOR DA ÁGUA 

DO PLANETA.

COMO PODEMOS ECONOMIZAR ÁGUA? PINTE AS SITUAÇÕES CORRETAS.
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  Proposta individual
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ATIVIDADE 13
Que competência os ESTUDANTES podem desenvolver com esta atividade?

ATIVIDADE 13

“Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e 
culturais, das locais às mundiais, e também participar de práticas 
diversificadas da produção artístico-cultural.” (Competência 
Geral nº 3 da BNCC)

Em quanto tempo os ESTUDANTES devem desenvolver esta atividade?
uma aula.

NA REVISTA JUNTOS SOMOS MAIS, OS ESTUDANTES FAZEM UMA EXPOSIÇÃO 

DE ARTE. VOCÊ GOSTA DE CRIAR DESENHOS E PINTURAS?

FAÇA UMA PINTURA, UTILIZANDO 

APENAS A COR AZUL.

O QUE VOCÊ ESTÁ SENTINDO AGORA? FAÇA UM DESENHO DE SEU SENTIMENTO.

ESCOLHA UM AMIGO QUERIDO E MOSTRE A ELE AS SUAS OBRAS DE ARTE!

COM A AJUDA DE UM ESPELHO, FAÇA 

UM DESENHO DE VOCÊ MESMO.
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ATIVIDADE 14
Que competência os ESTUDANTES podem desenvolver com esta atividade?

ATIVIDADE 14

Em quanto tempo os ESTUDANTES devem desenvolver esta atividade?
duas aulas ou mais.
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  Proposta em grupo

Apresente aos 

estudantes 

algumas 

brincadeiras 

antigas (Ex.: pião, 

passa anel, cinco 

marias, bola de 

gude, elástico, 

entre outras).

Faça uma votação 

com os estudantes, 

para que eles 

escolham uma das 

brincadeiras;

Explique aos 

estudantes como 

funciona essa 

brincadeira e 

construa um texto 

“Identificar semelhanças e diferenças entre jogos e brincadeiras 
de diferentes épocas e lugares.” (EF01GE02 - Habilidade específica de 
Geografia para 1º ano BNCC)

coletivo para registrar como um manual do jogo. Brinque com 

os estudantes!

Ao final, peça que cada um registre com desenho ou palavras 

como foi a brincadeira. Exponha os registros com as regras do 

jogo pelas paredes da sala, para que eles possam se divertir 

futuramente. Você pode fazer essa atividade com várias 

brincadeiras diferentes, montando um acervo com várias opções 

para os estudantes!



ATIVIDADE 15
Que competência os ESTUDANTES podem desenvolver com esta atividade?

ATIVIDADE 15

“Elaborar questionamentos exercitando a empatia, o diálogo, a 
resolução de conflitos, a cooperação e o respeito.” Competência 
Específica de História BNCC)

Em quanto tempo os ESTUDANTES devem desenvolver esta atividade?
uma aula.

QUAL É A SUA COMIDA PREFERIDA EM FESTAS?

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

ESCOLHA três AMIGOS E PERGUNTE QUAL É A COMIDA DE FESTA PREFERIDA 
DELES. ANOTE AQUI O QUE VOCÊ DESCOBRIU:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

AGORA, IMAGINE QUE VOCÊ E SEUS AMIGOS TAMBÉM FARão UMA FESTA. 
FAÇA UM DESENHO BEM CAPRICHADO DESSA FESTA! NÃO ESQUEÇA DE 
DESENHAR SEUS AMIGOS E AS COMIDAS QUE ELES GOSTAM!
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  Proposta individual

Na revista Juntos Somos Mais,  

do Programa Um Por Todos e 

todos por um, os estudantes 

organizaram uma festa. 



ATIVIDADE 16
Que competência os estudantes podem desenvolver com esta atividade?

ATIVIDADE 16

“Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a 
cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro 
e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade 
de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e 
potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza.” (Competência 
Geral nº 9 da BNCC)

Em quanto tempo os estudantes devem desenvolver esta atividade?
duas a três aulas.

a CGU criou a campanha “Pequenas 
Corrupções - Diga Não”. A ideia dessa 
campanha é mostrar situações do cotidiano 
em que devemos agir com ética, optando 
por fazer o que é certo. Situações como 
falsificar carteirinha de estudante; roubar 
TV a cabo; comprar produtos piratas; furar 
fila; tentar subornar o guarda de trânsito 
para evitar multas; entre outras.

Dentro do cotidiano escolar, há também 
situações em que os estudantes podem 
aprender a agir com integridade, fazendo 
o que é certo. Que tal propor uma roda 
de conversa sobre o tema, apresentando 
algumas situações e perguntando o que 
cada um faria se isso acontecesse? 

Algumas ideias de situações que você pode 
apresentar para os estudantes:

1
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Um estudante perdeu um brinquedo e o viu na mochila de outro 
colega. Como resolver?

Na hora do lanche, um estudante trouxe de casa um saco de balas. 
Ele escolheu dividir com alguns amigos, mas se recusou a dar para 
outros. E agora?

O professor pediu para os estudantes realizarem uma atividade 
com tesoura, cola e lápis de cor. No entanto, nem todos os 
estudantes possuíam esse material, pois alguns não tiveram 
dinheiro para comprar. Como solucionamos esse problema?

Um estudante pediu um lápis emprestado para outro colega. O lápis 
caiu no chão e quebrou! E agora?

Ouça todas as respostas sem julgamento. Aproveite a situação para 
explicar a importância de agirmos com integridade, de sermos honestos 
tentando buscar uma solução justa para todos. 

  Proposta em grupo



ATIVIDADE 17
Que competência os estudantes podem desenvolver com esta atividade?

ATIVIDADE 17
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“Elaborar questionamentos exercitando a empatia, o diálogo, a 
resolução de conflitos, a cooperação e o respeito.” Competência 
Específica de História BNCC)

Em quanto tempo os estudantes devem desenvolver esta atividade?
duas ou três aulas.

Ainda pensando em trabalhar o 

conceito de integridade e ética, que tal 

conversar com os estudantes sobre 

situações do cotidiano em que eles 

devem agir com honestidade? Faça uma 

lista para lembrá-los como devemos 

agir em alguns casos, por exemplo:

  Proposta em grupo

Não podemos pegar um brinquedo ou material do colega 

sem pedir;

Devemos sempre respeitar a opinião do outro;

• 

quando trazemos algo para dividir com os amigos, não 

podemos deixar ninguém de fora;

• 

Precisamos nos colocar no lugar do outro para tentar 

entendê-lo e ajudá-lo;

• 

Em situações de conflito, é sempre melhor dizer a verdade;

• 

Um ambiente em que todos são honestos é um ambiente mais 

feliz!

Crie cartazes com essas e outras mensagens. peça que os 

estudantes façam ilustrações dessas mensagens e espalhe-as 

pela sala!
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“Elaborar questionamentos exercitando a empatia, o diálogo, a 
resolução de conflitos, a cooperação e o respeito.” Competência 
Específica de História BNCC)

Em quanto tempo os estudantes devem desenvolver esta atividade?
duas ou três aulas.

Trabalhar o conceito de integridade é algo que pode ser feito desde cedo 

com os estudantes. Para tratar desse tema, é preciso lembrar que muitas 

vezes as crianças reproduzem comportamentos que veem em casa ou no 

mundo. Por isso, em vez de julgá-los, é preciso acolher o que eles dizem, 

para que assim possam construir novas atitudes.

Que tal mostrar uma cena do cotidiano para o grupo refletir sobre ela?

  Proposta em grupo

Mostre ao grupo a história em quadrinhos abaixo: • 

Pergunte aos estudantes o que eles fariam se fossem o personagem 

que encontrou a carteira no chão; 

Em seguida, pergunte o que eles gostariam que acontecesse se fossem 

a pessoa que deixou a carteira cair;

Aproveite o momento para conversar sobre empatia, ou seja, a 

capacidade de se colocar no lugar do outro;

Depois, explique o que é agir com integridade e por que é importante 

agirmos com honestidade em situações como essas;

Para terminar, peça para que cada estudante desenhe um último 

quadrinho para a história, imaginando o que aconteceu com os 

personagens.

ATIVIDADE 18
Que competência os estudantes podem desenvolver com esta atividade?

ATIVIDADE 18



“Elaborar questionamentos exercitando a empatia, o diálogo, a 
resolução de conflitos, a cooperação e o respeito.” Competência 
Específica de História BNCC)

Em quanto tempo os estudantes devem desenvolver esta atividade?
duas ou três aulas.

ATIVIDADE 19
Que competência os estudantes podem desenvolver com esta atividade?

ATIVIDADE 19

1

2

3

4

5

Vivemos em uma sociedade e por isso temos que aprender a dividir os espaços 

públicos com as outras pessoas. Para pensar um pouco sobre como viver em 

sociedade, mostre aos estudantes a seguinte imagem:

  Proposta em grupo

Peça para os estudantes contarem como chegam na escola, se utilizam 

o transporte público. Converse sobre a diferença entre transporte 

público e privado;

Pergunte aos estudantes se há alguma coisa errada na imagem;

Se por acaso eles não perceberem a diferença, faça perguntas como 

“Quem tem preferência para sentar no ônibus?”, “Por que algumas 

pessoas têm essa preferência?”;

Aproveite o momento para explicar que, dentro de uma sociedade, é 

necessário ter empatia e entender que algumas pessoas precisam de 

mais cuidado, como as grávidas ou os idosos, seja por uma questão se 

saúde ou de segurança;
•

Enfatize a importância de cuidarmos uns dos outros, agindo de forma 

íntegra, tendo senso de justiça.



“Elaborar questionamentos exercitando a empatia, o diálogo, a 
resolução de conflitos, a cooperação e o respeito.” Competência 
Específica de História BNCC)

Em quanto tempo os estudantes devem desenvolver esta atividade?
duas ou três aulas.

Em nossa sociedade, todos temos os mesmos direitos. No entanto, para 

isso, precisamos ter também responsabilidade. Para trabalhar esses 

conceitos com os estudantes, mostre a eles a página 27 da revista 1 

juntos somos mais:

  Proposta em grupo

ATIVIDADE 20
Que competência os estudantes podem desenvolver com esta atividade?

ATIVIDADE 20

1

2

3

4

5

Pergunte aos estudantes o que eles acham que o garoto que furou a 

fila estava pensando;

• 

Em seguida, peça a eles para tentarem imaginar como se sentiriam as 

pessoas que já estavam na fila antes. O que será que elas pensaram ao 

ver alguém furando a fila?

• 

Fazendo o exercício de se colocar no lugar do outro, explique aos 

estudantes a importância de se ter empatia;

• 

Aproveite o momento para falar sobre integridade, mostrando que uma 

sociedade mais justa para todos só funciona se nos respeitarmos e 

agirmos com honestidade;

• 

Para terminar, peça que os estudantes desenhem um quadrinho final 

para a história, pensando que o garoto que furou fila se arrependeu do 

que fez e voltou atrás, pedindo desculpas e indo para o final da fila.


