Amizades

Divulgação

Tem gente que diz que “quem tem um amigo, tem um tesouro”.
Amigos são aquelas pessoas de quem a gente gosta e que
gostam de nós. E é por isso que são tão preciosos quando temos problemas. Eles nos compreendem e nos ajudam. E claro - quando são eles que têm problemas, nós compreendemos e ajudamos.
Mesmo sabendo que é tão importante ter amigos, muita gente não sabe como fazer novos amigos e nem como voltar a ser
amigo de alguém com quem teve problema.
Então, aqui está uma atividade para você aprender um pouco mais sobre isso:

As crianças observaram o que é da natureza e o que o homem construiu na rua da escola
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Você já reparou na rua
da sua casa? E da sua escola? Já observou se nela
existem árvores, prédios,
casas, comércios? Foi isto
que fizeram os alunos da
3ª série do Colégio Politécnico - Núcelo Monteiro Lobato, mantido pela Fundação Ubaldino do Amaral (FUA).
Orientados pela professora Renata Pereira,
os alunos observaram a
rua do colégio com olhares atentos para os aspectos naturais e por
aqueles construídos pelo homem; preocupados
com o meio ambiente
trouxeram diferentes
materiais que poderiam
ser reutilizados e então,
de modo cooperativo iniciaram a construção da
maquete da rua “Antonio Aparecido Ferraz”.
Durante a construção perceberam as
diferentes formas geométricas, a importância
da reciclagem e o quanto é prazeroso trabalhar em grupo.
Para finalizar, a professora Renata
apresentou a poesia “Paraíso”, de José
Paulo Paes. “A partir disso, as crian-

1.Escolha um de seus amigos e pense nele (ou nela).
2.Faça uma lista com 3 coisas que você acha que esse amigo gosta que você faça para ele (ou para ela) - ex: ficar junto
na hora do recreio, emprestar seu brinquedo.
3.Faça outra lista, com 3 coisas que você acha que seu amigo (ou amiga) não gosta.

GOSTA:
1-

NÃO GOSTA:
1-

2-

2-

3-

3-

NOME DO
AMIGO:

4.Procure seu amigo e faça a ele (ou ela) as 2 perguntas, peça que fale tudo o que gosta ou não gosta e não só 3 coisas.
Mas não mostre as listas que você fez. Ouça com cuidado,
porque você estará aproveitando para conhecer melhor esse
amigo.
5.Confira quantos itens você acertou. Se for muito pouco, repita essa atividade com outro amigo para você aprender a
prestar bastante atenção nos seus “tesouros”.

ças construíram diversas releituras,
sonhando com uma cidade mais bela,
mais limpa e, principalmente, mais
humana”, comentou a professora.

“Amigos do Zippy” é um programa de Educação Emocional que está
implantado em 12 países - alguns bem longe, como
a China.
Está também em todas as escolas das cidades
de Sorocaba e Piedade, por iniciativa de seus
respectivos órgãos públicos de educação
O “Amigos do Zippy” ensina a lidar com nossos problemas e com as coisas ruins que
nos acontecem.
Esta é a terceira edição em que o Cruzeirinho traz atividades para que todos possam
aprender algumas dessas lições importantes.

