
 

 

TRABALHANDO O CAPÍTULO COMO EU ME VEJO 

 

AUTOESTIMA 

Nós aprendemos na última aula que O amor é um ingrediente importante para a receita da vida 

da gente. O AMOR POR MIM MESMO, é um sentimento bom que vai me ajudar a aproximar da 

minha melhor versão! Quando nos amamos, nos consideramos, e em momentos de dificuldade 

dizemos palavras positivas a nós mesmos.  

Hoje vamos continuar falando sobre AMOR PRÓPRIO, acrescentando que quem se ama tem 

uma boa AUTOESTIMA!  

Mas afinal o que é autoestima? Autoestima é Gostar de si mesmo! Autoestima é o que você 

pensa e sente sobre você mesmo. 

Para ser feliz e aumentar o nosso sucesso nas mais diferentes situações da vida, é preciso ter 

uma boa autoestima. 

Ter boa Autoestima é se amar, se dar valor, saber que é especial e importante! Quem tem boa 

autoestima pensa e diz coisas boas sobre si mesmo.  O amor próprio, a autoestima vai muito 

além da aparência física é um amor próprio que te permite ser quem você é, reconhecendo suas 

qualidades, mas também sabendo que você não é perfeito, mas mesmo assim se aceitando, e se 

permitindo se desenvolver durante a sua vida!   

Uma criança com uma boa autoestima vai gostar de quem ele é, aceitando que ele não é bom em 

tudo, vai se permitir aprender com seus erros, vai se relacionar melhor, vai saber dizer não, dizer 

o eu sente, vai enfrentar melhor as dificuldades como um desafio na matemática, no português, 

no futebol, no ballet, na apresentação de trabalho, enfim, na vida. Porque quem se ama acredita 

que é capaz de superar dificuldades com esforço e disciplina.  

Hoje nós vamos aprender a trabalhar nossa autoestima com quatro atitudes importantes 

que vão lhe ajudar a enfrentar os desafios da vida e se aproximar da melhor versão de 

você mesmo se vendo com amor e respeito! 

São elas: 

1.Seja seu melhor amigo. Pense e fale palavras positivas para você mesmo! Assim como 

regamos uma planta para que ela cresça e tiramos as ervas daninhas, protegendo-a, precisamos 

fazer o mesmo com o nosso diálogo interno, com aquilo que dizemos para nós mesmos! 
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2. Aprende a lidar melhor com seus Erros. Identifique onde você errou e o que pode 

aprender com ele para seguir em frente. Lembre-se que só erra aquele que faz e tenta. Você já 

foi um vencedor só por tentar! 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!”. 

3. A decisão é sua de se tratar bem. Pratique gestos de cuidado consigo mesmo. Cuidar da 

autoestima é uma ação se quiser ser feliz e obter sucesso na vida. 

4. Acredite em você! Lembre-se de situações em que se saiu bem. Lembrar-se de coisas boas 

faz bem para o seu cérebro, você se sente mais confiante para acertar mais. Seja o seu maior 

torcedor! Se posicione como um vencedor! 

 

ATIVIDADE PRÁTICA 

1. Para treinar as quatro atitudes acima numa ação diante de um desafio, e trabalhando a 

autoestima, vamos fazer uma brincadeira simples que se chama Desafio da torre dos 

objetos! 

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: 

Melhorar a Autoestima através da superação. Acreditar que é capaz percebendo suas forças 

através de uma conquista. 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, ou outros materiais. 

Lembrando que devo falar palavras positivas para mim mesmo diante de um desafio! 

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.  
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Descreva no seu caderno de OPEE como foi a experiência dessa brincadeira em família! 
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          Não é necessário imprimir essa folha, pois é apenas explicativa. 

 

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

 

 

 

 

 

 


