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Teatro nas escolas
O projeto Teatro nas Escolas, desenvolvido pelo Centro Cultural da Fundação 
Cesgranrio, tem o objetivo de fomentar a cultura no ambiente acadêmico. É um projeto 
que leva para as escolas a representação lúdica de alguns de seus objetos de estudo.

Com este projeto, o Centro Cultural Cesgranrio reafirma sua crença de que educação e 
cultura é um binômio indissociável e precisa ser trabalhado de forma integrada para 
que possamos ter futuramente melhores desempenhos acadêmicos e, principalmente, 
uma melhor formação do indivíduo em sua totalidade.

Clique aqui para conhecer mais sobre esse projeto

http://34.134.98.245/projetos/teatro-nas-escolas/


FLORESCER 
Mostra de Responsabilidade Sociocultural

 Esse projeto tem como principal objetivo mostrar que a cultura
 pode ajudar a transformar a sociedade, ou melhor , a fazer a 
sociedade FLORESCER através de ações que integrem educação 
e cultura.

As atividades 
socioculturais e 
esportivas 
objetivam garantir a 
integração social do 
privado de 
liberdade e valorizar 
os aspectos da arte, 
musicalidade, 
cultura e esporte



FLORESCER 
Mostra de Responsabilidade Sociocultural

 As atividades socioculturais vem mostrando o seu poder e sendo um diferencial para 
solucionar diversas situações de conflito. Muitas vezes é através da arte que o indivíduo 
consegue se expressar e se comunicar com o seu mundo exterior.
As atividades socioculturais vem agregando e sendo um diferencial para tratar 
questões como: diversidade, o Bullying e  inclusão. 



Diversidade



Onde esse trabalho de respeito à 
Diversidade deve começar?

Nas famílias
O diálogo, a empatia, a 
reflexão e a valorização de 
princípios e valores sociais 
são fundamentais para 
estimular a consciência 
sobre Diversidade no 
contexto familiar.. 

Nas escolas
É preciso desenvolver a 
empatia, colaboração e resgatar 
valores com toda comunidade 
educativa. Priorizar a pluralidade 
no ambiente é fundamental. 

Promover debates e palestras, 
trabalhar vídeos, livros e filmes 
sobre Diversidade na prática 
educacional.



 Vivenciando a Diversidade 

Entre no link ao lado e ouça o podcast que relata um 
pouco da vivência dessas grandes profissionais da 

Fundação Cesgranrio.

Apresentando:
❏ Elaine Freitas (Professora e Mestre em Avaliação) 
❏ Adriana Barros (Professora e Mestre em Avaliação)
❏ Avaneide Xavier ( Publicitária e Mestre em Avaliação)
      

https://anchor.fm/elaine-freitas9/episodes/Diversidade-e-Incluso-e17bn0h
https://anchor.fm/elaine-freitas9/episodes/Diversidade-e-Incluso-e17bn0h


Depois de ouvir o Podcast, reflita e escreva:
Quais os maiores desafios da diversidade linguística 
nas escolas? 
________________________________________________
________________________________________________
Pense, crie e escreva duas sugestões para a melhoria 
da acessibilidade nas escolas.
________________________________________________
________________________________________________



Bullying



A Pesquisa Internacional sobre Ensino e Aprendizagem, 
a Talis (Teaching and Learning International Survey) 
realizou em 2018 a sua terceira edição e avaliou dados 
de 48 países com o objetivo de mensurar as condições 
do cenário da educação.
No Brasil, a Talis é aplicada pelo Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) 
e seu foco é avaliar o ambiente de ensino e 
aprendizagem através da percepção de professores e 
diretores sobre: suporte escolar para eficácia do ensino, 
desenvolvimento dos professores na profissão, 
efetividade do ensino, atratividade da carreira docente 
e a permanência de professores na carreira.

 A amostra brasileira foi definida com base no 
Censo Escolar e abrangeu turmas do Ensino 
Fundamental (6º ao 9º ano) e Ensino Médio.

Impacto do Bullying nas escolas

A segurança é tema recorrente entre 
educadores. Na pesquisa sobre a ocorrência 
de bullying nas escolas, 28% dos entrevistados 
relataram que nos anos finais do ensino 
fundamental, o bullying entre os alunos ocorre 
semanal ou diariamente. A média Talis de 2018 
era de 13% – o que coloca o Brasil em uma 
situação de aumento em comparação com a 
média da América Latina.

https://www.gov.br/inep/pt-br/assuntos/
noticias/institucional/bullying-e-violencia-
desafios-nas-escolas-brasileiras

http://www.inep.gov.br/
http://www.inep.gov.br/
https://www.gov.br/inep/pt-br/assuntos/noticias/institucional/bullying-e-violencia-desafios-nas-escolas-brasileiras
https://www.gov.br/inep/pt-br/assuntos/noticias/institucional/bullying-e-violencia-desafios-nas-escolas-brasileiras
https://www.gov.br/inep/pt-br/assuntos/noticias/institucional/bullying-e-violencia-desafios-nas-escolas-brasileiras


No ensino médio o fenômeno também acontece semanalmente ou diariamente (18%), 
com mais incidência nas escolas públicas (23%) em contraste com as escolas privadas, 
onde a ocorrência fica em 7%. A média é considerada alta em comparação com países 

como Eslovênia e Turquia onde a média é de 5% e Emirados Árabes (6%).

https://escolasexponenciais.com.br/tendencias-e-metricas/pesquisa-talis-e-o-cenario-da-educacao-brasileira/

https://escolasexponenciais.com.br/tendencias-e-metricas/pesquisa-talis-e-o-cenario-da-educacao-brasileira/


O que é Bullying?
O que é Bullying e como combater? 
[Psicologia Infantil]
https://www.youtube.com/watch?v=DK-qeFsMA_U

Bullying

É uma prática 
sistemática e repetitiva 
de atos de violência 
física e psicológica, tais 
como intimidação, 
humilhação, 
xingamentos e 
agressão física, de uma 
pessoa ou um grupo 
contra um indivíduo.

https://www.youtube.com/watch?v=DK-qeFsMA_U


O Bullying geralmente tem 
início diante de uma 
diversidade, a criança ou 
adolescente que o pratica age 
de forma preconceituosa e 
agressiva não aceitando o 
outro como ele é. O histórico 
de crianças que praticam 
Bullying são sempre 
traumáticos, do contexto 
família ou situações .

Onde o Bullying começa?

Físico

Social Verbal

Cyber-bullying



Lucas, um menino alegre, 
mudou seu comportamento e a 
família percebeu que havia algo 
errado. Após Lucas superar o 
Bullying que sofria, usou a 
música para expressar o que 
ele sentiu e ajudar outras 
pessoas que também tenham 
sido vítimas desse preconceito.
Acesse o link e confira.

A música e o Bullying

https://www.youtube.com/watch?
v=andMZh4-ORs

https://www.youtube.com/watch?v=andMZh4-ORs
https://www.youtube.com/watch?v=andMZh4-ORs


O Lucas usou a música para passar uma mensagem e ajudar as pessoas.

Chegou a nossa vez … Você já ouviu falar do TIK TOK?

Você irá gravar um vídeo de até 1 minuto, com uma música, ou vivenciando um 
personagem para passar uma mensagem que fale sobre Bullying, inclusão ou 
diversidade.

Baixe o aplicativo no seu celular e divirta-se !
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Estamos no mês de conscientização do 
suicídio. Uma pesquisa feita pela revista Veja 
em 2019 chamada Bullying: 1 entre cada 5 
crianças pensa em suicídio depois de sofrer 
Bullying, identificou algumas estratégias de 
prevenção que devem ser colocadas em 
prática, principalmente no âmbito 
educacional.

Se quiser saber mais e ajudar na campanha, 
entre no site oficial através do QR Code ao 
lado.

Toda ajuda é sempre bem-vinda!

https://veja.abril.com.br/saude/alerta-1-em-cada-5-criancas-pensa-em-suicidio-por-causa-do-bullying/
https://veja.abril.com.br/saude/alerta-1-em-cada-5-criancas-pensa-em-suicidio-por-causa-do-bullying/
https://veja.abril.com.br/saude/alerta-1-em-cada-5-criancas-pensa-em-suicidio-por-causa-do-bullying/


Como conviver com a 
diversidade e evitar 

situações de Bullying?
A diversidade é uma construção social. 
Isso significa que as distinções não 
existem em si mesmas. Elas são sempre 
produto da cultura.
E isso nos remete à frase do Professor 
Carlos Alberto Serpa, quando ele diz que 
“ Não há educação sem cultura”.
Por que continuamos a construir uma 
sociedade com tantos preconceitos? 
Por que não o respeito mútuo?
 Apesar de perguntas tão clichês e 
simples, devemos repensar nossas 
atitudes.



 A peça teatral “Quem é você?”, 
apresentada pelo Centro Cultural 
Cesgranrio, retrata de forma clara e 
concisa os fatos e consequências 
sobre a prática do Bullying e ainda 
como essa situação pode ser 
revertida.

Você já vivenciou (presenciou ou 
sofreu) uma situação de Bullying na 

sua escola?

Assistam a peça … vale a reflexão!
https://www.youtube.com/watch?v=TuXCbUvV
JyU&t=1645s

https://www.youtube.com/watch?v=TuXCbUvVJyU&t=1645s
https://www.youtube.com/watch?v=TuXCbUvVJyU&t=1645s


Inclusão



No livro infantil “As aventuras de uma 
criança Downadinha”, a protagonista 
da história, que é uma menina 
portadora da síndrome de down, conta 
seu dia a dia com naturalidade, alegria 
e entusiasmo, mostrando que a 
inclusão é algo simples e ao nosso 
alcance e que na maioria das vezes o 
preconceito e a falta de empatia entre 
as pessoas geram conflitos.

A diversidade vem ganhando espaço 
nos projetos escolares e as crianças 
devem aprender a respeitar as 
diferenças.



Vamos exercitar...

Que tal você 
experimentar fazer 
como a menina da 
história e contar para 
si mesmo o seu dia a 
dia e quantas coisas 
boas acontecem ?



Fonte: Facebook - Janela da Patty

Conheça mais sobre esse desafio no Diário da Inclusão Social!

A importância da acessibilidade

https://m.facebook.com/janeladapatty/photos/a.679142858962332/959227200953895/?type=3
https://diariodainclusaosocial.com/2017/11/07/a-importancia-da-acessibilidade-para-a-inclusao-de-pessoas-com-deficiencia/


São os profissionais de educação que 
irão orientar, prevenir e nortear esses 
projetos no âmbito educacional.
 A Fundação Cesgranrio vem 
investindo na excelência da formação 
docente em sua Faculdade (FACESG) 
através do curso de Licenciatura em 
Pedagogia. Preparando profissionais para 
desenvolver as competências 
(conhecimentos, habilidades, atitudes e 
valores) necessárias para a formação de 
cidadãos com empatia, cooperação e 
respeito.

Quem pode ajudar a 
desenvolver esse trabalho?

Debate sobre síndromes e transtornos na disciplina 
Metodologias e Práticas de Educação Especial.



Vamos conhecer o que os profissionais de diferentes áreas podem 
acrescentar sobre Inclusão nas nossas práticas do dia a dia...

Ser mediadora é ter a oportunidade de aprender ,se sensibilizar e 
cativar a cada novo aluno , é ter a certeza do papel fundamental dessa 
"ponte " entre escola, aluno e família !!!

É a espera do desabrochar de uma criança para o mundo, incentivar, 
acreditar e perceber as peculiaridades de cada ser e de seu 
aprendizado, emocional, pedagógico e social .

         Renata Serpa ( mediadora educacional desde 2009) 

Nome da pessoa, Cidade



Com criatividade, cores e elementos simples do dia a dia podemos construir objetos importantes para o 
aprendizado de crianças e adolescentes com algum tipo de dificuldade. Muitos desses objetos podem surgir 
de materiais reutilizados como tampinhas, copos, garrafas pets, entre muitos outros. Dessa forma, podemos 
tornar os conteúdos como Língua Portuguesa, Matemática e Ciências mais interessantes despertando a 
curiosidade dos alunos.

Foi pensando na luta diária dos professores, que estão recebendo esse público alvo com mais 
frequência, que pensamos em contribuir no desenvolvimento de aulas práticas para professores,pedagogos, 
terapeutas e acadêmicos criando uma oficina de materiais pedagógicos,adaptados para alunos com 
necessidades educacionais especiais.

Todo o material deve ser elaborado de acordo com a limitação do aluno, seja para Espectro Autista, com 
paralisia cerebral, com Síndrome de Down ou com qualquer outra deficiência que dificulte a aprendizagem. 
Essa diversidade ajuda no crescimento pessoal e no trabalho de profissionais que lidam com pessoas com 
necessidades educacionais especiais.

Devemos trabalhar com amor e responsabilidade no desenvolvimento de qualquer atividade para 
alunos de inclusão, pois somos os responsáveis por seu aprendizado nas instituições educacionais.

                                                                                                                                                              Elaine Manhães Soares Pinto

Diretora na empresa Abraçando Ideias, Professora, Pedagoga, Brinquedista, Especialista em 
Educação Especial e Inclusão.



SUGESTÕES  DE 
ATIVIDADES DA FACESG 

PARA AUXILIAR O 
TRABALHO DOCENTE

(DE ACORDO COM AS COMPETÊNCIAS 
DA BNCC)



BNCC
(Base Nacional Comum Curricular)

Documento elaborado para orientar o ensino no Brasil, desde 
a Educação Infantil até o Ensino Médio. Não é um modelo 
curricular pronto, mas sim de um guia orientador que 
estabelece os objetivos de aprendizagem correspondentes a 
cada etapa escolar, considerando igualmente as 
particularidades (metodológicas, sociais e regionais) de cada 
localidade.
A BNCC define, entre outros parâmetros, um conjunto de dez 
competências a serem desenvolvidas pelos estudantes, 
operando como um verdadeiro fio condutor ao longo de toda 
a Educação Básica. 
Uma competência, segundo a perspectiva adotada pela 
BNCC, nada mais é do que a “mobilização de conhecimentos, 
habilidades, atitudes e valores para resolver demandas da 
vida cotidiana, do exercício da cidadania e do mundo do 
trabalho”. Dessa forma, o caráter transversal e amplificado 
das competências atua como uma bússola orientadora para o 
desenvolvimento de currículos em consonância com os 
projetos político-pedagógicos de cada sistema e unidade de 
ensino.
Fonte: Observatório de Educação - Instituto Unibanco

https://observatoriodeeducacao.institutounibanco.org.br/cedoc/detalhe/base-nacional-comum-curricular-do-ensino-medio-bncc,a348fa7a-d14e-4264-bbc6-c28f083a37a4
https://observatoriodeeducacao.institutounibanco.org.br/cedoc/detalhe/base-nacional-comum-curricular-do-ensino-medio-bncc,a348fa7a-d14e-4264-bbc6-c28f083a37a4
https://observatoriodeeducacao.institutounibanco.org.br/cedoc/detalhe/base-nacional-comum-curricular-do-ensino-medio-bncc,a348fa7a-d14e-4264-bbc6-c28f083a37a4
https://observatoriodeeducacao.institutounibanco.org.br/cedoc/detalhe/base-nacional-comum-curricular-do-ensino-medio-bncc,a348fa7a-d14e-4264-bbc6-c28f083a37a4


Atividades para 
Fundamental I



Ensino Fundamental - Anos Iniciais
Atividade: Se colocando no lugar do outro.

Competências gerais da BNCC trabalhadas: Empatia e cooperação/ Responsabilidade e 
cidadania.

Objetivo: Trabalhar conceitos como empatia para que os alunos consigam refletir e se 
colocar no lugar do outro antes de tomar certas atitudes.

Orientações: Em círculo, pedir que os alunos peguem um pedaço de papel e escrevam 
uma atividade para o colega que está do seu lado direito realizar. Ao invés de pedir que o 
colega ao lado realize a atividade, a mesma deverá ser feita pelo próprio aluno que a 
escreveu.

Reflexão: O que eu desejei ao outro eu gostaria que fosse desejado para mim? O objetivo 
maior é se colocar no lugar do outro e perceber como é difícil lidar com certas situações, 
principalmente quando há Bullying. Pedir que os alunos contem experiências boas e ruins 
que já tiveram  no seu dia a dia.
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Atividade: Assistam ao vídeo  https://www.youtube.com/watch?v=psieH5qBIpk. 
Promova um pequeno debate onde os alunos expressem o que sentiram, se já 
presenciaram atitudes de Bullying com alguém ou se já praticaram.
Tendo o exemplo do tabuleiro abaixo, dividir a turma em grupo e pedir que criem 
seu próprio Jogo de Tabuleiro do Bullying. No jogo você conseguirá chegar ao final 
se tiver bom comportamento e empatia.

https://www.youtube.com/watch?v=psieH5qBIpk


Atividades para 
Fundamental II



Ensino Fundamental - Anos Finais
Atividade: As diferenças enriquecem o nosso dia a dia

Competências gerais da BNCC trabalhadas: Empatia e cooperação/ Responsabilidade e 
cidadania/ Autoconhecimento e autocuidado.

Objetivo: Levar o aluno a perceber que precisamos uns dos outros

Orientações: Dividir a turma em grupos de 5 ou 4 participantes, cada e entregar para cada 
grupo uma folha de sulfite e canetas coloridas. Explicar que cada componente do grupo só 
poderá fazer um traço de cada vez para executar o barco e que quando terminar o seu 
traço deve passar a folha para o próximo colega que por sua vez irá executar o traço que 
lhe cabe. Por exemplo: O primeiro participante faz o traço que se refere à parte de baixo no 
barco, cabe então ao próximo participante fazer uma das laterais. E assim por diante até que 
todos possam ter executado sua parte e o barco esteja, totalmente, desenhado. Pedir para 
que iniciem a atividade.  
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Enfatizar que cada grupo deve ter seu desenho pronto no prazo máximo de 2 minutos. 
Após a execução da atividade verificar se todos completaram o desenho e qual grupo a 
terminou mais rapidamente. (A tendência é que todos os grupos terminem rapidamente e 
não tenham dificuldade para executar a tarefa). Agora, explicar que isso foi apenas um 
ensaio e que irão novamente fazer o desenho do barco, só que agora serão estabelecidos 
algumas características para cada participante como descritas a seguir. (colocar na lousa ou 
levar um cartaz). Participante 1- É cego e só tem o braço direito. Participante 2- É cego e só 
tem o braço esquerdo. Participante 3- É cego. Participante 4- É mudo. Participante 5- Não 
tem os dois braços. Obs: Essas combinações são feitas de acordo com o número de 
participantes de cada grupo, podendo ser acrescentadas ou retiradas dificuldades. O 
facilitador pode levar fitas para prender a mão ou mãos dos participantes que não podem 
usá-las, pois estes tendem a não respeitar as instruções até mesmo por ato reflexo. Outras 
combinações podem ser feitas: cego e surdo, só tem o braço esquerdo, etc. 
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Depois de explicado quais serão as dificuldades dos membros do grupo, pedir para 
que estabeleçam quem irá assumir qual característica, entregando as vendas para 
os que serão cegos, tiras de pano para amarrar os braços que não deverão utilizar e 
tapa ouvidos para os surdos. Quando todos estiverem prontos, estabelecer o tempo 
de 4 minutos para que executem a tarefa. Obs: O facilitador deverá permanecer em 
silêncio, apenas observando o trabalho. Caso alguém solicite ajuda ou informações, 
reforçar as instruções já ditas sem dar outras orientações. Caso algum participante 
faça perguntas do tipo está certo? Pode fazer assim? Deixar o grupo decidir. Não 
deve interferir. Estas situações poderão ser retomadas no momento de debate, para 
análise e como ilustração para outros comentários.

Reflexão: Levar o aluno a refletir sobre a diversidade, que para construir o barco 
foram necessários todos os componentes do grupo e que mesmo com suas 
dificuldades, quando se uniram, isso facilitou a execução do trabalho.
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Atividades para 
Ensino Médio



O que são as Paralimpíadas?

As Paralimpíadas é o evento esportivo realizado a cada quatro anos para pessoas com 
deficiências. Inclui modalidades que permitem atletas com diversos tipos de deficiência 
competirem. Nas Paralimpíadas participam atletas com deficiências motoras, amputados, 
cegos, além de pessoas que sofreram paralisia cerebral e que possuem alguma deficiência 
mental.

As competições das Paralimpíadas são responsabilidade do Comitê Paralímpico Internacional, 
embora exista uma parceria desse comitê com o COI, o Comitê Olímpico Internacional. Essa 
parceria definiu, por exemplo, que a mesma sede escolhida para os Jogos Olímpicos seria a dos 
Jogos Paralímpicos. Além disso, as sedes devem planejar sua estrutura de forma a receber tanto 
os atletas olímpicos quanto os paralímpicos.

https://brasilescola.uol.com.br/educacao-fisica/jogos-paraolimpicos.htm



Ensino Médio
Atividade: Educação Física inclusiva /Vôlei sentado: um esporte para todos 

Existem duas linhas na educação física quando se trata de pessoas com 
deficiência: a Educação Física adaptada x a Educação Física inclusiva. As 
duas modalidades de atuação dependem muito mais dos educadores que 
dos alunos. Na Educação Física adaptada, os estudantes com deficiência 
praticam atividades físicas separados dos seus colegas. Já na Educação 
Física inclusiva, todos participam das mesmas atividades propostas.

Competências gerais da BNCC trabalhadas: Empatia e cooperação/ 
Responsabilidade e cidadania/ Autoconhecimento e autocuidado/trabalho e 
projeto de vida.

Objetivo: oferecer oportunidades iguais, com inclusão social e valorização 
das diferenças, estimule o desenvolvimento de habilidades e valorize as 
competências socioemocionais.
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Orientações: O voleibol sentado é um esporte divertido, empolgante e 
emocionante para quem assiste e, também, para quem está dentro da quadra 
jogando. Uma alta dose de espírito de equipe, habilidade, estratégia e garra 
são características necessárias para a sua prática. O vôlei sentado pode ser 
jogado por atletas de ambos os sexos, portadores de deficiência física, mas 
também pode ser praticado por pessoas que não possuem deficiência. O mais 
legal é que pode ser praticado por meninos e meninas ao mesmo tempo.

Reflexão: Levar o aluno a refletir que através de atividades e brincadeiras ,é 
possível promover a interação de todos os alunos e criar oportunidades para as 
pessoas com deficiência mostrarem que também são capazes de evoluir em 
conjunto.



CYBERBULLYING

Cyberbullying é o Bullying que acontece em ambientes virtuais. Isso ocorre 
quando as pessoas são maltratadas, humilhadas, provocadas, ameaçadas ou 
expostas na internet. No ambiente virtual, fotos e boatos podem se espalhar 
rapidamente, por isso, esse tipo de Bullying pode trazer muito sofrimento para a 
vítima.
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Não pratique o Cyberbullying e, caso seja você a vítima, conte para um adulto o que 
está acontecendo. Não responda mensagens ofensivas, mas também não as apague, 
pois elas são a prova de que você está sendo maltratado. 

01) O que a tirinha acima retrata? Você já passou por algo semelhante? Comente:

02) Qual a intenção da personagem Alcides? 

03) Que ideia a vítima encontrou para fugir desse problema? Ela funcionou?

04) Onde esse tipo de situação está ocorrendo? O que você usou como "pista" para 
chegar à essa conclusão? 
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Atividades para 
Professores



A Fundação Cesgranrio, sempre 
inovando e pensando no futuro, 
recebe consultoria de um profissional 
especialista em Educação Especial e 
que trabalha no  “Grupo Incluir”. 
Ajuda com soluções que buscam 
minimizar as barreiras encontradas no 
caminho para a inclusão.
Esse profissional compartilhou 
conosco um pouco da sua opinião 
nessa área que trabalha com muito 
amor.

Buscando soluções

Singularidade na 
construção da Diversidade



Eu tenho o sonho de conhecer duas pessoas exatamente iguais. Pode parecer 
bobagem, mas nestes bem vividos 48 anos de vida nunca conheci duas pessoas 
iguais, sempre algo as diferencia. A cor do cabelo, medidas corporais, tipo  sanguíneo 
e mesmo quando tudo parece encaixar tem a ardilosa impressão digital para colocar 
uma diferença dentre pessoas. Já que, dentro de minha limitada experiência, 
aparentemente não somos iguais teimo em acreditar que somos pelo menos 
semelhantes, mas essa crença é pura teimosia. Um olhar atento em uma rua 
movimentada veremos o tanto que nos esforçamos para sermos diferentes, singulares 
e diversos. Tenho estranheza quando vejo pessoas negarem no exercício da sua 
singularidade o direito do outro em ser diferente. A sociologia tem uma explicação 
simples para isso: etnocentrismo, visão de mundo característica de quem considera o 
seu grupo, nação ou nacionalidade mais importante do que os demais. Minha mãe, em 
toda a sua riqueza de vida e simplicidade acadêmica, chamaria de safadeza!



Porém, para fugir do etnocentrismo não basta reconhecer, coexistir ou coabitar 
com a diversidade é necessário conviver com ela. É necessário se relacionar que, 
por licença poética nordestina, é a arte de relar (encostar) sem brigar. É 
necessário agrupar TODA nossa singularidade na construção da DIVERSIDADE 
assegurando a TODOS o pleno exercício de seus direitos sendo exatamente 
como são. Nessa frase TODOS inclui TODOS de verdade e não somente quem 
meu etnocentrismo (ou preconceito) permite. Excluir gera uma deficiência social 
que possibilita ambientes deficientes repletos de barreiras que limitam ou 
impedem a participação de TODOS. A deficiência é do ambiente e da sociedade 
jamais foi ou será de pessoas (Lei 13.146/15). Pessoas possuem singularidades 
que as diferenciam. Incluir não é somente reconhecer a diversidade da 
sociedade, mas lutar para que se removam hoje as barreiras de acesso que 
poderão me atrapalhar amanhã.

Dário Aguirre (Pedagogo, Psicopedagogo, Especialista em 
Educação Especial e Mestre em Educação)



Depois de ler o depoimento do Dário,  reflita sobre o tema e 
escreva atitudes que você poderia realizar com seus alunos 

para contribuir com a responsabilidade sociocultural.  

1. ________________________________________________

2. ________________________________________________

3. ________________________________________________

4. ________________________________________________



Material para atividades 
complementares



Acreditamos que ao compartilhamos 
nossas experiências, aprendizados e 
conhecimentos,  podemos ajudar mais 
pessoas mediante a diversidade.
Pensamos em algumas sugestões de 
músicas, livros, trabalhos, sites etc, que 
são importantes para o trabalho com 
alunos e podem agregar ainda mais às 
suas  práticas do dia a dia em prol da 
inclusão, da diversidade e do combate 
ao Bullying. 

Compartilhando 
conhecimentos, 

experiências e vivências



Músicas
Muito além de simples entretenimento, as músicas podem ampliar muito o repertório de conhecimento 
das crianças – de si próprias e do mundo. Pensando assim, listamos 17 músicas infantis sobre ser diferente, 
sobre acolher o outro como ele é e nos aceitar como somos. Canções que ajudam a combater o bullying, 
o preconceito e a intolerância, investindo na formação de indivíduos mais conectados com a importância 
das diferenças que nos unem.As letras apresentam outros mundos possíveis, personagens e histórias que 
circulam muito além dos padrões de beleza e comportamento que tantas vezes aprendemos a cobiçar 
desde a infância. Tudo isso pode provocar nas crianças tanto empatia e identificação quanto 
estranhamento, quando se trata de algo que ela ainda não conhece. E é daí que nasce o respeito.
A curadoria dessa seleção não é só do Lunetas, mas sim coletiva. Para montar essa lista, entramos em 
contato com a produção dos artistas, que nos ajudaram a resgatar de seu repertório composições que 
enaltecem a diversidade e celebram a beleza de cada um ser como é.

Arraste as cadeiras e o sofá, chame as crianças e aproveite a playlist! 

https://lunetas.com.br/musicas-infantis-sobre-ser-diferente/

https://lunetas.com.br/musicas-infantis-sobre-ser-diferente/


Livros
Livros pedagógicos
❏ O Professor e a Educação Inclusiva - Therezinha Guimarães Miranda e Teófilo Alves Galvão 

Filho
❏ Inclusão Escolar
❏ O que é? Por quê? Como fazer? - Maria Teresa Mantoan
❏ As Tecnologias nas Práticas Pedagógicas Inclusivas - Maria Teresa Mantoan
❏ A Pedagogia nas Escolas das Diferenças - Philippe Perrenoud
❏ Educação para o Futuro - Maria Cristina Kupfer
❏ Práticas Pedagógicas Para Inclusão e Diversidade - Eugênio Cunha

Literatura
❏ Ninguém é igual a ninguém - Regina Otero e Regina Rennó
❏ Do jeito que a gente é - Marcia Leite
❏ Menina bonita do laço de fita - Ana maria Machado
❏ Um mundinho para todos - Ingrid Biesemeyer Bellinghausen
❏ Tudo bem ser diferente - Marcelo Bueno
❏ Flicts - Ziraldo
❏ As aventuras de uma criança DOWNadinha - Alessandra Almeida Maltarollo e Yolle Torres



Vídeos
Vídeos para despertar e estimular o respeito à Diversidade

https://youtu.be/8rUwb96_-w0

https://youtu.be/q_v7N2VFwec

https://youtu.be/8rUwb96_-w0
https://youtu.be/q_v7N2VFwec


Curtas-Metragens
CURTAS-METRAGENS ANIMADOS SOBRE INCLUSÃO PARA ASSISTIR EM 

QUALQUER LUGAR ;

● Longe de vista
● Por quê Heloísa?
● O presente
● Tamara
● Brincadeirantes
● Esse é o ponto

http://www.fmss.org.br/seis-curtas-metragens-animados-sobre-
inclusao-para-assistir-em-qualquer-lugar/

Cena do curta-metragem “ Longe de Vista

http://www.fmss.org.br/seis-curtas-metragens-animados-sobre-inclusao-para-assistir-em-qualquer-lugar/
http://www.fmss.org.br/seis-curtas-metragens-animados-sobre-inclusao-para-assistir-em-qualquer-lugar/


MISTUREBA - As cores do mundo

Peça teatral

https://youtu.be/dfhhCHwbOkU


    Trabalhos Acadêmicos
Veja aqui alguns trabalhos realizados pelos estudantes do Curso 

de Licenciatura em Pedagogia da Faculdade Cesgranrio. 

Aproveite como fonte de inspiração e novas reflexões!

Escola ideal 
inclusiva

Escola Ideal 
Inclusiva



Sugestões de atividades feitas pelos alunos 
da Faculdade Cesgranrio do curso 

de Licenciatura em Pedagogia 
7º período

Disciplina: Estágio em Inclusão



Sugestões de atividades sobre Bullying 

 Os alunos da FACESG assistiram e refletiram sobre a peça 
“Quem é você?”, apresentada pelo Centro Cultural Cesgranrio, e 
planejaram atividades com o objetivo de colaborar com a prática 
docente.



NOME: BRUNA CHAGAS DA SILVA

Objetivo: Reconhecer a prática do Bullying como atitudes negativas que podem ferir as pessoas. 

Apresentar um musical para sensibilizar crianças e adultos sobre o tema.

 A professora joga uma maçã no chão e depois pedi que os alunos xinguem a maçã. Ela mostra a 
maçã para os alunos e compara com uma outra maçã que parecia ser igual, mas havia recebido 
elogios. Quando ela abriu as duas maçãs, seus alunos tiveram uma surpresa. Isso também acontece 
com quem ouve palavras feias. Algumas vezes a pessoa que fala não percebe que feriu, mas quem 
foi ofendido fica ferido por dentro. Assim a professora pede para os alunos se sentarem em roda para 
ouvirem o relato do que cada aluno sentiu quando viu e ouviu, a cada palavras ditas pelos amigos.

Logo depois, a professora pede para que cada aluno monte uma redação sobre fazer Bullying com o 
amigo em sala de aula. Todas essas redações serão expostas no pátio da escola para demonstrar 
empatia pelos colegas de classe através de atitudes positivas. Identificar as ações que podem 
combater a prática do Bullying.

Recursos: 2 Maçãs, 1 faca, folhas de ofício e caneta

FUNDAMENTAL I



Aluna: Valéria Cunha Bernadino

Assista o vídeo: Bullying não! Ser diferente é legal! Canal 
da Charlotte.

https://www.youtube.com/watch?v=Oi3K9KDt_FY

Esse vídeo pode ser usado como exemplo de situações 
que acontecem no dia a dia na escola. Como atividade, as 
crianças podem organizar uma pequena passeata interna 
na escola e confeccionar cartazes contra o Bullying, 
reforçando o entendimento do mal causado por essa 
atitude agressiva.

FUNDAMENTAL I

https://www.youtube.com/watch?v=Oi3K9KDt_FY


Aluno: Searon Cabral

Atividade -  É tão lindo, não precisa mudar! 

Objetivos: 
Desenvolver a conscientização sobre o Bullying; 
Desenvolver o respeito em sala de aula. 
A Atividade “É tão lindo, não precisa mudar!” tem como foco conscientizar os alunos 
através da música do Balão Mágico, com o mesmo nome.  Durante a atividade, os 
alunos em roda, ouvirão a música e terão que identificar o que o personagem tem 
diferente. 
Na sequência, os detalhes citados na música serão colocados nos alunos (bigode de 
foca/ nariz de tamanduá) onde farão um grande desfile pela escola mostrando que 
somos todos lindos, independente das diferenças.

FUNDAMENTAL II



Aluno: Greiciane Gomes

Atividade:  Pulseira do Bullying

 A professora selecionará materiais para as crianças confeccionarem uma 
pulseira em sala.

São esses: pedaços de cartolina colorida, folha de ofício, cola, lápis de cor e 
canetinhas.

Os alunos pintarão a frase “PARE BULLYING” e colarão na cartolina com o 
recorte em forma de uma pulseira. Depois colocarão a pulseira feita por eles no 
braço de um amigo e assim irão fazer trocas das pulseiras para que vejam que 
todos somos diferentes, temos gostos diferentes e por isso devemos respeitar 
um ao outro.

FUNDAMENTAL II



Aluno: Searon Cabral
                                                 Atividade  Seja sua Poesia

     
Objetivos: 
Identificar alunos com possíveis problemas psicológicos; 
Estimular o uso da escrita como combate ao Bullying; 
Despertar o olhar crítico e singular nos alunos.

Essa atividade será desenvolver Caixas de poesias para trabalhar o  Bullying com textos escritos 
pelos alunos para alunos. Esses textos terão como foco mensagens positivas e conscientizadoras, 
onde alunos, professores e funcionários poderão retirar das caixas de poesias em qualquer 
momento. A ideia é que esses textos criem uma rotina de encontros entre quem escreve e quem se 
identifica, sendo assim, mediados pela coordenação da escola como enfrentar os problemas. O 
combate ao Bullying entra no momento em que todos estão dispostos a escrever mensagens 
positivas, cabendo ao educador estimular a empatia em cada momento da atividade.

FUNDAMENTAL II



Aluna: Valéria Cunha Bernadino

Atividade: Teatro

Os alunos assistem a peça “Quem é você?” e ensaiam uma dramatização para 
apresentar aos alunos do fundamental II, 
Após a apresentação, organizam uma oficina de desenhos com o
tema “Bullying na escola estou fora” divulgando  várias outras situações em que o 
Bullying ocorre na escola, incluindo principalmente, os alunos de inclusão que 
frequentemente sofrem com esse mal.

ENSINO MÉDIO



Sugestões de atividades sobre 
Diversidade e Inclusão 

 Os alunos da FACESG assistiram a peça “Mistureba”, 
apresentada pelo Centro Cultural Cesgranrio,  leram o livro 
“Aventuras de uma criança Downadinha” , refletiram sobre o 
tema e planejaram atividades com o objetivo de colaborar com a 
prática docente.



Objetivo Geral: Desenvolver a reflexão de Sociedade x Inclusão
Objetivo específico: Trabalhar as diversas necessidades que qualquer pessoa possa ter. 
Recursos: Livro “As aventuras de uma criança Downadinha”,

Metodologia: Colocar a turma em círculo para a contação da história “As aventuras de uma criança 
Downadinha”. Assim que terminar a contação, debater sobre o livro, focando nas dificuldades e aventuras 
que a menina da história viveu. Após o debate, os alunos serão separados em grupos de 4 e cada grupo 
deverá montar uma enquete sobre o que entenderam com as aventuras dessa criança tão especial e as 
dificuldades que pessoas como ela, podem enfrentar.
Finalização: Depois da apresentação, os alunos retornarão ao círculo. O educador deve explorar as 
diferenças que a menina possui. Algumas perguntas irão existir, como: Como vocês se sentiram? Tiveram 
medo? Sentiram-se inseguros? Foi fácil ou difícil, abordar essas diferenças? Perceberam que ajudar o outro 
é uma ação positiva? Vocês puderam sentir como a “Downadinha” se sentia?
Tempo da atividade: 80 min (2 tempos de aula)

Aluna: Sandra Puente

FUNDAMENTAL I



Objetivo Geral: Sociedade x Inclusão
 
Objetivo específico: Trabalhar as diversas necessidades que qualquer pessoa possa ter.

Recursos: Livro “As aventuras de uma criança Downadinha”,

Metodologia: Colocar a turma em círculo para a contação da história “As aventuras de uma 
criança Downadinha”. Assim que terminar a contação, a turma será dividida em duas 
equipes e começarão um debate. A professora será a mediadora e cada grupo defenderá 
uma situação. O primeiro grupo defenderá que os alunos de inclusão devem estudar em 
escolas regulares e o outro vão defender que os alunos de inclusão devem estudar em 
escolas separadas. Durante o debate a professora fará no quadro branco uma “brainstorm”. 
Quando o debate acabar, iremos refletir em turma a “brainstorm”. Dessa tempestade de 
ideias iremos tirar aprendizados sobre a necessidade de saber incluir, do verdadeiro 
significado de agregar e acolher.

 

Aluna: Sandra Puente
FUNDAMENTAL I



Aluna: Valéria Cunha Bernadino

Atividade: Debate sobre o livro “As aventuras de uma criança 
Downadinha”

 Entrevista e debate - os alunos devem entrevistar parentes de pessoas conhecidas 
com alguma deficiência e coletar casos e situações diversas para debater, se não 
conseguirem podem pesquisar na internet e trazer para a sala para compartilhar e 
debater. Também podem, com orientação e supervisão de professores, visitar uma 
instituição que desenvolva um trabalho específico com crianças autistas ou com 
Síndrome de Down. E depois compartilhar suas experiências após a visita.

FUNDAMENTAL II



Aluna: Renata Silva Pavão

Atividade Proposta: Apresentação do curta-metragem “Outro Olhar”

Objetivos: Promover um debate referente à inclusão de pessoas com  Síndrome de Down em sala 
de aula. Reconhecendo que a educação é um direito de todos, independente de sua condição e 
deficiência.

Metodologia: A partir do conhecimento prévio do aluno, iniciaremos a aula abordando o tema junto 
com a turma.

Produzido pela Maria Farinha Filmes e o Instituto Rodrigo Mendes, mostra a história da estudante 
gaúcha Renata Basso, que tem síndrome de Down e concluiu o ensino médio recentemente.

A partir da apresentação do curta metragem a turma será disposta em círculo, onde iniciaremos um 
debate, ou seja, uma reflexão sobre empatia, respeito, diversidade e a importância da educação 
inclusiva no momento atual.

Recursos Utilizados: Curta metragem “Outro Olhar” 

ENSINO MÉDIO



      

Aluna: Bianca Carvalho

 TRABALHO SOBRE DIVERSIDADE E INCLUSÃO

 Atividade: Concurso de rimas             

Concurso de rimas de hip hop combatendo o preconceito e estimulando o respeito à diversidade.

Alunos adolescentes farão junto com a professora rimas de música de hip hop sobre  diversidade e inclusão.)                          

ENSINO MÉDIO



Um gesto simples, 
pequenas atitudes, 
podem transformar 

a nossa vida e a 
vida de outras 

pessoas.



“Ensinar é um exercício de 
imortalidade. De alguma forma 
continuamos a viver naqueles cujos 
olhos aprenderam a ver o mundo pela 
magia da nossa palavra. O professor, 
assim, não morre jamais…”

Rubem Alves



❏ https://escolasexponenciais.com.br/tendencias-e-metricas/pesquisa-talis-e-o-
cenario-da-educacao-brasileira/

❏ https://veja.abril.com.br/saude/alerta-1-em-cada-5-criancas-pensa-em-suicidi
o-por-causa-do-bullying/

❏ https://gestaoescolar.org.br/conteudo/145/para-conviver-com-a-diversidade
❏ https://gestaoescolar.org.br/conteudo/2208/gestao-escolar-tem-papel-decisi

vo-nas-politicas-de-diversidade
❏ https://gestaoescolar.org.br/conteudo/1823/blog-na-direcao-certa-o-que-voc

e-e-sua-escola-fazem-pela-diversidade
❏ https://lunetas.com.br/
❏ http://www.fmss.org.br/
❏ https://www.gov.br/inep/pt-br/assuntos/noticias/institucional/bullying-e-viol

encia-desafios-nas-escolas-brasileiras
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https://escolasexponenciais.com.br/tendencias-e-metricas/pesquisa-talis-e-o-cenario-da-educacao-brasileira/
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Este material foi elaborado pela Professora 
Elaine Freitas (Licenciatura em Pedagogia) e 
contou com a colaboração das professoras 
Priscilla Christofori e Clarisse Lima .


