
 

 

TRABALHANDO O CAPÍTULO COMO EU ME VEJO 

 
Da mesma forma como as plantas precisam ser regadas para crescerem ou florescerem, nossos 
pontos fortes, qualidades ou virtudes também precisam ser regados, exercitados. Quando um 
amigo vai mal numa prova ou perde em um jogo, provavelmente você fala coisas boas como: “ 
“Você deu o melhor de si, isso é o que que importa. Calma da próxima vez vai dar certo!” 
 
Sim, devemos tratar bem os nossos amigos dizendo coisas boas para eles. Mas também 
precisamos nos tratar bem, com amor, com gentileza, buscando realmente fortalecer nossas  
emoções e pensamentos a fim de nos aproximar do melhor que podemos vir a ser! 
 
1.Pense em alguma situação na qual você se colocou para baixo e o que disse a si mesmo. 
Agora, nessa mesma situação, pense e escreva abaixo o que poderia dizer a si mesmo para se 
sentir melhor e enfrentar essa situação com garra e coragem? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________________ 

 

2.Neste momento que estamos vivendo de isolamento social e que não tem sido fácil, o que 
poderia dizer de bom a si mesmo para enfrentar esse momento em casa com mais garra e 
coragem? 

Se possível, coloque essa resposta em forma de bilhete em um lugar visível, para se lembrar que 
bons pensamentos a nosso respeito nos ajudam a aumentar a nossa felicidade nas diferentes 
situações da vida! 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3.Livro de OPEE- Faça o exercício 1 da página 16 sobre qualidades que tenho e qualidades que 
quero desenvoler. 

 
 

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

ATIVIDADE COMPLEMENTAR VIRTUAL  DATA: 13/04/2020 

ÁREA: OPEE / 5º 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  


