
 

 

CAPÍTULO A MELHOR VERSÃO DE SI MESMO 

 

Na última aula nós falamos sobre Autoestima é Gostar de si mesmo! Aprendemos quatro atitudes 

importantes que vão lhe ajudar a enfrentar os desafios da vida com uma melhor autoestima, e 

com isso  se aproximar da melhor versão de você mesmo!  

Eu ensinei quatro atitudes para melhorar a sua autoestima: 

1. Pense e fale positivamente sobre si mesmo.  2. Lembre-se de situações em que se saiu 
bem.  

3. Posicionamento de vencedor!  4. Comemore cada passo em direção ao sucesso!  

Quando você coloca em prática essas atitudes e enfrenta melhor os seus medos, você começa a 

exercitar naturalmente uma virtude muito importante na nossa vida que a CORAGEM! Essa é, 

talvez, uma virtude indispensável para que uma pessoa possa se desenvolver e evoluir 

nos estudos e na sua vida!  

POR ISSO NA AULA DE HOJE VAMOS FALAR UM POUQUINHO SOBRE A CORAGEM!  

Vamos saber o que é a coragem, e eu vou te dar algumas dicas simples para você começar 

a treinar essa virtude que é tão importante para nossa vida! 

Vou começar lhe fazendo algumas perguntas para reflexão: 

Quando você pensa em alguém corajoso como é essa pessoa? 

Você se acha corajoso (a)? 

Quando a gente pensa em alguém corajoso, logo podemos imaginar uma pessoa valente e forte, 

uma pessoa que gosta de aventuras não é mesmo! Mas ter coragem é muito mais que isso.  

O que é coragem? 

Coragem não é não ter medo de nada. Coragem é conseguir seguir em frente mesmo com 

dúvida ou medo. Coragem é vencer o medo! Você é corajoso quando enfrenta o medo do 

escuro, de andar de bicicleta, de jogar futebol, de apresentar o trabalho na frente da classe, 

quando dorme na sua cama sozinha.  

 

 

 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR VIRTUAL  DATA: 27/04/2020 

ÁREA: OPEE / 4º 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   



 

Ter coragem é confiar em você mesmo e acreditar que você pode ser o que você sonhar dando 

sempre um passo a frente ainda que seja devagarinho, mas quando dá um passo a frente com 

esforço você está sendo corajoso e está mais perto de onde deseja chegar!  

Para exercitar a coragem, vou lhe dar quatro dicas: 

1. Saiba dizer não aquilo que te incomoda.  O medo de sermos rejeitados cada vez que 

dizemos não para um amigo, parente ou colega da escola, devemos ter coragem de dizer não 

e ainda assim sermos admirados pelo outro.  

 

2. Experimentar coisas novas. Um alimento diferente experimente aquela verdura ou legume 

que você acha que não gosta, mas nunca experimentou. Varie nos jogos de tabuleiro, um dia 

jogue dama, outro dia varetas, outro dia dominó, experimente fazer novos amigos e conhecer 

novas pessoas. Experimente fazer um trabalho em grupo com colegas que você não costuma 

fazer.  

3. Dê o primeiro passo em direção aquilo que você quer. Se você quer fazer novos amigos, 

comece aproximando do colega, puxando um assunto, perguntando o nome e tratando bem! 

Se você quer melhorar a leitura, comece pegando histórias em quadrinhos, livros de histórias 

que gosta para treinar a leitura.  

4.Perseverança. Quem é perseverante não desiste fácil, sabe que pode conseguir se quiser de 

verdade e se esforça pra isso e respeita o seu tempo. Perseverança é não parar de caminhar. 

Continue em frente! 

Vamos exercitar nossa coragem num exercício que vai trabalhar a concentração! 

Quando encaramos o nosso medo, descobrimos a nossa própria coragem! 

A coragem é a virtude dos vencedores. 
 
Atividade prática / Estimulação cognitiva da Concentração 
 
Pratique com sua família essa brincadeira que trabalha atenção, foco e concentração! 
 
1.Leia as palavras e não as cores.  
2. Agora eu vou inverter: Leia as cores e não as palavras: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

               Faça esta atividade com ajuda da sua família até o dia 11/05/20 

 


