
 
 

 

 

 

Atividade: Funcionalidade Corporal 

 

 

Orientações 

Professor: Nesta atividade você encontrará algumas dicas para abordar com seus alunos e alunas os efeitos 

da comparação e a importância do olhar mais empático sobre si mesmo. O material está dividido em 

momentos de: 

 

 Aquecendo a turma: atividades de sensibilização ou introdução ao tema;  

 Mãos na massa: descrição de como desenvolver a atividade proposta; 

 Compartilhando o que aprendemos: atividades para facilitar a socialização de aprendizagens; 

 Nossa criação: Proposta para desenvolvimento de um produto final da atividade (quando o grupo 

elaborará um produto que represente as aprendizagens consolidadas). 

 

1. Aquecendo a turma 

Inicie a atividade exibindo o episódio “Funcionalidade Corporal” (https://youtu.be/2ftqKt6aDfQ) da 

animação Steven Universo, resultado da parceria entre Dove e Cartoon Network desenvolvida para ajudar a 

aumentar a autoestima das crianças por meio de desenhos animados. 

 

2. Mãos na massa 

Após a exibição do episódio, convide a turma a compartilhar o que entenderam a partir da animação; 

Connie, personagem humana, ao comparar-se com as Gems, personagens alienígenas, sente-se menos 

especial já que não tem superpoderes. 

Peça aos alunos que, um de cada vez, escrevam na lousa quais superpoderes a Connie tem justamente por 

ser humana. Durante a atividade você pode pedir para que pensem também sobre as características que os 

tornam únicos, nesse momento é importante incentivar os alunos que destaquem outras características 

Objetivos: Trabalhar a autoestima e estimular um olhar mais empático sobre si mesmo. 

Habilidades: Refletir, avaliar, sintetizar, interpretar. 
 
Recursos necessários: Folha sulfite, lápis e caneta, fita adesiva, computador com acesso à internet, 
projetor. 

https://youtu.be/2ftqKt6aDfQ


 
 
além das físicas, como: gentileza, bom humor, inteligência etc. 

 

3. Compartilhando o que aprendemos 

Chegou a hora de dar asas à imaginação! Convide os alunos a criarem uma peça de teatro para encenar 

uma nova versão da animação com uma nova perspectiva da Connie sobre o seu próprio corpo.  

A turma pode escolher em grupo quem ficará responsável por cada etapa da montagem da peça, desde o 

figurino até a elaboração do roteiro, montagem do cenário, encenação, etc. Nesse momento você pode 

sugerir aos alunos que usem materiais recicláveis para montar os figurinos e o cenário da peça! 

É importante que a turma leve em consideração para construir o roteiro da peça o debate inicial em sala de 

aula; os alunos podem inserir novas falas e intervenções diferentes do roteiro original, contando uma nova 

história com início, meio e fim.  

 

 

 

4. Nossa criação 

Que tal marcar uma sessão especial de teatro para apresentar a peça para o restante da escola? Os alunos 

podem criar panfletos para ajudar a divulgar a atividade, além de panfletos informativos sobre a 

importância da valorização das suas características pessoais. 

 

 

 

 

 

 Tag – CONSUMO CONSCIENTE, AUTOESTIMA 

Professor, Professora, 

Caso não seja possível montar a peça de teatro, os alunos também podem criar uma 

história em quadrinhos – com o mesmo objetivo da peça – para expor em um mural 

da escola! 

 

Professor, Professora, 

Que tal registrar a animação encenada pela turma? Com o celular na horizontal 
grave o momento e compartilhe com o restante da escola e também no Blog da 
Rede do Edukatu! 


