
 

 

 
TRABALHANDO O CAPÍTULO ERROS E MEDOS 

 
Medo de errar 

 

                                          
 

Na última aula eu fiz algumas perguntas para que você respondesse: Você fica triste 
quando erra? Você tem medo de errar? Como você costuma lidar com seus erros?  
Eu falei que errar e ter medo são condições próprias do ser humano. Todas as pessoas 
erram e têm algum tipo de medo. Ninguém gosta dessa palavra. Mas o erro faz parte da 
nossa vida e é um grande professor. 
 
E eu ensinei para vocês um ingrediente poderoso em nossa vida contra o medo de errar. O 
AMOR POR NÓS MESMOS, nos ajuda a vencer o medo!  
 
Continuando nossa última aula, hoje nós vamos exercitar esse amor próprio eu vou lhe ensinar 
três atitudes importantes para lhe ajudar a vencer o medo de errar: 
 
1. Seja seu melhor amigo! Diante de um desafio ou do erro, pense e fale palavras positivas 

para você mesmo! Se trate bem em todo o tempo, como fazemos com um melhor amigo! 

 

2. Procure ver onde você errou e o que pode aprender com esse erro para continuar o seu 

desafio.  

 

3. Só erra aquele que faz e tenta.  Quando você errar lembre-se sempre disso. Se você não 

quer errar nunca, não faça nada. Aí você ficará parado num só lugar, perderá oportunidades 

de fazer gols no futebol, de fazer novos amigos; as meninas podem perder oportunidades de 

se apresentar no ballet, de aprender novas brincadeiras, enfim, quando não tentamos 

perdemos a chance de aprender e de fazer coisas que nos fazem feliz! Errar significa: “eu 

fui lá, eu fiz, eu tentei!”. Você já foi um vencedor só por tentar! 

 

ATIVIDADE PRÁTICA 

Para treinar e vencer o Medo de errar, vamos fazer uma brincadeira simples que se chama 

Desafio da torre dos objetos! 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR VIRTUAL  DATA: 27/04/2020 

ÁREA: OPEE / 3º ANO PROFESSORA: PAULA 

Srs pais, ou responsáveis 
Essa atividade poderá ser copiada no caderno caso você não consiga fazer a impressão.  

Estamos trabalhando para melhor atendê-los. 
Contamos com a compreensão Professora Paula   
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                       Desafio da torre dos objetos 

 

Passos:  

• Separar objetos que você tem em casa, e que podem ser utilizados na brincadeira não 

apresentando perigo para os participantes. Escolha os objetos observando o cuidado 

para não se machucar e não quebrar nada. Tá bom! 

 

• Após separar esses objetos, eu vou empilhar o maior número de objetos possível para a 

construção da torre dos objetos.  

Essa atividade vai trabalhar várias coisas importantes: 

Planejamento para organizar os objetos para pegar e pensar como eles vão se encaixar. 

Foco, atenção para encaixar os objetos para não caírem. 

Resiliência, se os objetos caírem, não desistir. 

Usar os recursos que temos para buscar soluções diante de desafios, pois separamos para 

a brincadeira o que tínhamos em casa. Assim é na nossa vida também, a gente tem que fazer de 

tudo para aprender a usar os recursos que temos, e sempre buscando nos aperfeiçoar.  

VENCER O MEDO DE ERRAR.  Usar os objetos que temos para fazer a maior torre que 

pudermos. E se não der certo da primeira vez, é preciso buscar outros recursos, outras formas de 

acertar. Lembrando que sou meu melhor amigo e devo falar palavras positivas para mim 

mesmo diante de um desafio!  

 
Descreva como foi a experiência dessa brincadeira em família! 
 

 
 

 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 

                

 

Faça esta atividade com ajuda da sua família até o dia 04/05/20 
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