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Apresentação
O livro apresenta ensinamentos sobre virtudes, mostrando a importância de se importar com o outro e
respeitá-lo.
Justificativa
A obra permite que professores e alunos conversem sobre comportamentos e atitudes. Ensina maneiras de
sermos gentis, respeitosos e educados em uma sociedade considerada individualista e, sobretudo, carente
de valores morais.
Projeto pedagógico
Como se dirigir ao outro com respeito.
Como ser tolerante e generoso com as pessoas.
Temas secundários
Comportamento, solidariedade, tolerância, sociedade.
Áreas do conhecimento
Língua Portuguesa, Literatura, Sociologia, Psicologia, Ciências, História, Geografia.
Temas transversais
Ética, Pluralidade Cultural, Saúde e Meio Ambiente.
Indicação
Ciclo 1 – Alunos do 1º ao 5º ano.
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Objetivos
•
•
•

Desenvolver nos alunos as habilidades da leitura e da escrita.
Fazer da leitura o princípio articulador das atividades propostas, de modo que os alunos possam aprender a interpretar
e a construir um texto narrativo.
Levá-los, também, a debater e a questionar o tema em foco.

Antes da leitura
1. Busque os conhecimentos prévios dos alunos sobre virtudes.
2. Ofereça exemplos extraídos da realidade – revistas, jornais, posts – falando sobre comportamentos no trânsito, atitudes nas repartições públicas, modos de agir das pessoas nos parques, nas escolas, etc.
3. Pergunte: qual a importância de haver respeito entre povos no convívio social? Qual a importância do hábito de ser gentil? Como transformar os conflitos ou desentendimentos em harmonia e paz?
4. Mostre o livro e aponte o nome da editora, dos autores e a data da publicação. Antecipe o interesse dos
alunos em ler o livro e compreender o assunto de que ele trata.
5. Provoque perguntas: o que o título do livro sugere? Já pensou como o mundo seria se todos respeitassem
um ao outro?
6. Relacione o livro com outros assuntos do cotidiano que possam se interligar com o tema, perguntando:
como você se comporta na sua casa ou na rua? É gentil, tolerante, prestativo para com os outros? Como
você trata os seus pais, avós, irmãos ou colegas na escola?
Iniciando a leitura
Inicie a leitura compartilhada entre a classe, aplicando a dinâmica do professor mediador, monitorando o processo de leitura. No transcorrer da leitura, levante hipóteses, aponte pistas. Solicite depois aos alunos que façam uma leitura silenciosa, circulando com o lápis as palavras ou frases que tiveram dificuldades para entender.
Sugestões de atividades
Com os alunos, folheie o livro, conversando sobre o que se vê nas ilustrações.
Faça-os trazer das ilustrações algum ponto importante do texto ali representado.
Faça-os pensar sobre o significado de alguns elementos como, por exemplo, o da expressão facial das figuras
humanas, suas roupas, o ambiente, entre outros.
Solicite
Oral
1. O que você vê nas imagens da capa?
2. Em sua opinião, as imagens produzidas na capa têm alguma relação com o título? Qual?
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Observe o texto da página 3.
Que tal, agora, solicitar ao professor ou, ainda, ao papai ou a mamãe que leia o tal texto pra você.
A quem o autor envia uma mensagem?

Atividades
O livro é composto por tópicos.
Sugestões:
•
•

Organizar a sala em pequenos grupos ou duplas;
Distribuir um ou mais tópicos para cada grupo.

Interpretação de texto
Faça uma releitura e junto com seus colegas escreva o principal assunto que cada um dos tópicos apresenta. Em
seguida, responda:
1. O que é respeito?
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
2. O que o texto ensina sobre “A regra de ouro”?
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Pensando nisso:
•
•
•

Você trata os outros da mesma maneira como gostaria de ser tratado?
Você agradece a pessoa por ter deixado usar algo que tomou emprestado dela?
Você já foi ridicularizado por outro colega por ter sido educado com os outros?

3. Quando e como podemos demonstrar respeito?
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Pois então:
•
•
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Você é atencioso, dizendo “olá” ao seu novo colega ou ajudando um vizinho?
Você se importa em deixar alguém esperando, quando vem buscar você para passearem juntos?

4. Quais as coisas consideradas desrespeitosas que o livro orienta a não fazer? ______________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Como você tem se comportado?
•
•

Você debocha das coisas que as outras pessoas gostam de fazer?
Você é daqueles que concorda com tudo que os outros fazem, mesmo sabendo que estão fazendo ou falando
coisas desprezíveis?

5. Por que o livro coloca que “é bom ser diferente”?
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Sobre esse assunto:
Você tem algum colega que gosta de vestir ou fazer coisas diferentes?
O que ele faz aborrece você?
Existe alguma coisa no seu comportamento que também pode fazer de você uma pessoa diferente?
6. O que significa entender as outras pessoas?
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Agora é com você:
•
•

Você já fez de conta que é outra pessoa para entendê-la melhor?
Já reparou como alguém, por exemplo, seu pai ou sua mãe, se comporta após um dia de trabalho? Como
você se sentiria estando no lugar dele ou dela?

7. De acordo com o livro, quais são as palavras mágicas que podem levar as pessoas a se sentirem bem?
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Só para recordar as suas atitudes:
•
•
•

Você tem o costume de dar “bom dia” antes do café da manhã ou “boa noite” antes de dormir?
Você diz “olá” quando chega da escola ou quando vai à casa de um amigo?
De que maneira, então, você pode demonstrar respeito às pessoas?

8. Preste atenção.
O livro ensina: dar atenção a alguém é uma maneira de demonstrar respeito. Explique com suas palavras essa
recomendação:
_________________________________________________________________________________________________
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Pensando nisso:
Como você se comporta?
•
•
•
•

Interrompe uma pessoa deixando de ouvi-la?
Você faz a pessoa se sentir notada quando ela muda sua aparência ou faz um bom trabalho na sua casa ou na
sua escola?
Em relação ao seu professor, como mostra o texto, você tem prestado atenção ao invés de conversar ou rabiscar
em seu caderno?
Você tem dado atenção aos animais, alimentando o seu animal de estimação e cuidando dele?

9. De acordo com o livro, de que modo as pessoas devem se comportar quando estiverem bravas?
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
E, então, estando bravo, como você se comporta?
•
•
•

Demonstrando compreensão e tolerância?
Revidando com palavras ríspidas?
Fazendo ameaças físicas ou com palavras?

10. O que o livro ensina sobre o que deve ser respeitado no mundo inteiro?
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Quanto a isso:
•
•
•
•
•
•

Você também acredita que toda pessoa tem valor?
A quem o mundo pertence?
De acordo com o livro, o que pode nos ajudar a ver a vida como ela é?
Como podemos demonstrar respeito pelo mundo?
Como você trata o ambiente da sua rua, da sua casa ou da sua escola?
Como você trata a natureza e os animais?

11. Tratar as pessoas com justiça faz parte do respeito? Explique com suas palavras o que você entendeu:
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Agora é com você:
•
•
•
•
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Em sua família, como as pessoas são tratadas?
Alguém sofreu descaso por ser portador de necessidades especiais, idoso ou jovem demais?
Alguém que você conhece já foi tratado injustamente devido à cor de sua pele ou por sua crença?
E você já defendeu algum colega por vê-lo ser tratado injustamente?

12. O que ensina o texto do tópico “Exigir Respeito”?
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Um assunto pra pensar:
•
•
•

Você tem dado atenção a você mesmo?
Tem cuidado do seu corpo e da sua alimentação?
Para obter respeito, como você tem agido? Tem tratado gentilmente as outras pessoas?

13. Bons hábitos.
De acordo com o texto, o que significa exercitar o respeito todos os dias?
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Para refletir:
•
•

Como você lida com o respeito no seu dia a dia? Tem sido fácil, divertido ou tem exigido muito esforço?
Foi capaz de “abrir mão” de um programa de TV para deixar outra pessoa assistir?

14. O que ensina o texto “Uma maneira de amar”?
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Refletindo
• Em sua opinião, ter respeito é uma maneira de amar?
• Se respeitar o outro é uma forma de amar, a pergunta é: você tem levado amor às pessoas, à natureza, aos
animais? Tem levado amor ao mundo?
Desafio: Produção de texto
Criar uma narrativa de forma coletiva em grupos formados por quatro ou mais colegas:
a) Inicialmente, escolhem um dos tópicos, leem o subtítulo e depois observam com atenção as ilustrações;
b) A seguir, discutem entre os componentes do grupo como poderia ser inventada uma narrativa;
c) Depois, cada componente do grupo dita aos demais sua ideia, dando continuação à história, como parte do
texto coletivo, enquanto um dos colegas anota, juntando-as, em um papel;
d) Depois, todos escrevem em seu caderno a narrativa criada pelo grupo;
e) No final da atividade, realizam a leitura do texto verificando se a história não ficou confusa ou sem sentido;
f) Texto pronto! Texto revisado! Então, um colega da equipe lê a história coletiva.
Boa Sorte!
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Exercitando a gramática
1. Leia este trecho da narrativa e copie os verbos:
“Quando você ouve a palavra respeito, poderia pensar num criado curvando-se e reverenciando o rei
num conto de fadas. Respeito pode significar reverência, mas também tem outros significados.”
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
2. Copie e complete as frases com palavras que caracterizam, ou seja, que têm a função de adjetivo:
Algumas crianças podem ridicularizá-lo por ser _________________ e _____________ com os outros, mas você
pode ignorá-los. É apreciável e __________________seguir a Regra de Ouro.
3. Emprego de “mas” e “mais”
Procure no livro alguns trechos do texto (podem ser frases) em que apareçam as palavras: “mas” e “mais”. Escreva-os
aqui.
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Agora é com você
Comente o que você observou, por meio do texto, sobre o sentido de cada uma dessas duas palavras: mas e mais.
Qual a função de cada uma delas?
Vocabulário
Antes de procurar o significado das palavras no dicionário, tente deduzi-lo a partir do contexto em que elas
se encontram.
Reverência ___________________________________________________________________
Favorito _____________________________________________________________________
Debochar ____________________________________________________________________
Compartilhar _________________________________________________________________
Finalização das atividades
Sugestão:
Reunir os alunos para conversar e expressar suas opiniões. Faça perguntas como:
• Qual a sua opinião sobre o livro?
• Como a leitura do livro contribuiu para a sua forma de pensar?
• O que mais chamou sua atenção e de qual tópico você mais gostou no livro?
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Sugestões para avaliação
Participação nas atividades; atendimento às propostas de trabalho; desempenho nos trabalhos em grupo e nos
debates; criatividade.

Ressaltamos que as atividades aqui propostas têm por objetivo oferecer subsídios para a mediação
do trabalho pedagógico com a obra Respeito é bom e faz bem da PAULUS Editora e não pretendem
ser determinantes no que será desenvolvido em sala de aula, tendo em vista que somente o professor
conhece as necessidades específicas de sua turma.
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