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Atividades preparatórias 

Escolher a atividade mais adequada ao seu grupo de alunos.  Cada professor 
poderá elaborar sua própria atividade se assim desejar. Abaixo seguem algu-
mas sugestões. As atividades podem acontecer de forma aleatória de acordo 
com a percepção de cada professor dentro de sala de aula.

 A. Produzir os personagens da história junto com as crianças para 
o teatro de fantoches.

 B. Utilizar o teatro de fantoches para o momento da história.

 C. Criar um painel junto com os alunos que identifique de forma 
clara as atitudes positivas e negativas que acontecem entre eles e definir  
um incentivo para as atitudes corretas e uma consequência para as atitudes 
negativas. 

 D. Aproveitar um dia bonito de sol e fazer o momento da história 
ao ar livre em meio a natureza.

 E. Escolher uma história Bíblica para mostrar experiências de 
pessoas que aprenderam o seu real valor com Jesus. 

 F. Fazer um montagem com a fotos dos alunos dentro de um co-
ração e colocar perto de uma figura bem simpática de Jesus. Aproveitar para 
falar sobre o amor de Jesus e como Ele ama a cada um do jeito que são.

 G. Produzir a Ferramenta do Respeito. Cada aluno receberá um 
espelho com uma moldura em branco e poderá personalizá-la do jeito que 
quiserem.

 H. Ao final do estudo do tema cada aluno poderá levar para casa a 
Ferramenta do Respeito  (o espelho) personalizado por eles durante o bi-
mestre.

Momento da História

 A. Iniciar o momento da história cantando com as crianças. Se 
tiver alguém que possa levar um instrumento para tocar e cantar com as 
crianças melhor ainda.

 B. Contar apenas uma parte da história  para que as crianças se 
sintam estimuladas a continuarem a ouvi-la durante as semanas seguintes. 
Adeque os trechos da história de acordo com o tempo disponível em sala de 
aula. Lembrando apenas que essa é a parte mais importante do programa. 
Por isso, reserve tempo suficiente para envolver as crianças e tornar esse 
momento bem esperado e agradável.



Valor estudado: AUTOESTIMA

História  

UMA LIÇÃO VALIOSA

 O final de semana finalmente havia chegado. Depois de uma semana 
agitada, a professora Lívia queria mesmo era um bom descanso. Naquela 
sexta-feira a noite, enquanto meditava um pouco sobre a criação de Deus, 
lembrou-se com tristeza de Melissa. A menina de lindos cabelos ruivos e 
muitas sardinhas no rosto mas que não gostava do que via quando se olha-
va no espelho.

 – Como uma criatura tão linda pode ter sentimentos tão tristes a respeito 
de si mesma? – Lívia pensou.

 Melissa era um doce de menina, e além disso era muito inteligente 
e talentosa. Tocava violino maravilhosamente bem, mas naquele ano, não 
estava querendo participar do programa da escola pois tinha vergonha das 
suas sardinhas e medo de errar na frente dos colegas que costumavam ficar 
no pé dela, entristecendo a pobrezinha.

 Durante a última semana a professora Lívia fez de tudo para animar a 
garotinha e convencê-la a participar do programa da escola que não seria o 
mesmo sem a sua linda participação.

– Você precisa participar Melissa. Seu talento não pode ficar escondido. Sei 
que parece difícil vencer o medo mas eu estarei aqui para te apoiar e além 
disso, seus pais estarão torcendo por você. E mesmo que alguma coisa não 
saia como o esperado, sempre teremos orgulho de você e da sua coragem. 
Você é muito especial Melissa, acredite nisso.

– Obrigada professora! Prometo que vou pensar. – Melissa respondeu.

 Lívia pensou muito durante aquele final de semana em uma forma de 
ajudar sua aluna, mas ainda não tinha chegado a uma conclusão do que fa-
ria. No domingo pela manhã aproveitou o dia chuvoso para dar uma geral no 
quartinho da bagunça e se desfazer de algumas coisas que estavam guarda-
das a muito tempo. Ao mexer nas caixas empoeiradas, encontrou um tesouro 
escondido.

– Mas o que é isso? – Lívia se perguntou.
– Não posso acreditar... o espelho!

 Era bom demais para ser verdade. Depois de tanto tempo ela encon-
trou o presente do seu amigo, professor Lupi, e seria perfeito para aquele 
momento. A “ferramenta do respeito” entraria novamente em ação!



 No dia seguinte, a aula da professora Lívia começou animada, com 
muita música e uma boa história, como costumava fazer:

– Há algum tempo um grande amigo me entregou um presente e contou uma 
história. Ele contou que tinha mais ou menos a idade vocês teve que fazer 
uma participação importante na peça da escola e ensaiou muito para isso. 
Ela sabia tudo, mas estava com medo de errar na frente de tanta gente e 
simplesmente não queria mais participar. Mas ele tinha uma professora que 
sempre o ajudava com bons conselhos e ao perceber que ele estava desani-
mado e com vontade de desistir, ela lhe deu um presente:

– Lupi tenho algo para você. Essa é a “ferramenta do respeito”. Quero que 
fico com ela. É o meu presente para você.
– Mas professora, isso é só um espelho. – ele respondeu
– Depende do ponto de vista Lupi. – ela respondeu.
– Eu não vejo apenas o meu reflexo nesse espelho. Eu vejo alguém que vale 
a vida de Jesus. Não se preocupe com os erros Lupi, eles fazem parte do nos-
so crescimento. Se concentre nas coisas maravilhosas que já fez e ainda vai 
realizar. Você se preparou muito para essa peça. Vai se sair bem! – ela disse 
com muita convicção.

O abraço e o apoio da sua querida professora naquele momento foram a 
certeza de tudo ficaria bem. 

 O dia da peça finalmente chegou. Não foi fácil vencer o nervosismo no 
início, mas logo Lupi deslanchou e arrasou. Apresentou sua parte com per-
feição.  No dia seguinte, todos o elogiaram na escola por ter feito algo muito 
legal. Lupi percebeu como foi importante ter mantido a coragem em partici-
par da peça. Sua responsabilidade em fazer a sua parte da melhor maneira 
garantiu o sucesso daquela noite.

– Hoje eu trouxe a “ferramenta do respeito”. Esse foi o presente do meu que-
rido amigo Lupi. E eu sei que ele foi um grande professor nessa escola. As 
lições que ele ensinou não podem ser esquecidas.

A ferramenta do respeito já tinha sido usada para ensinar o respeito ao pró-
ximo. Mas agora, o que a professora queria que eles aprendessem era sobre 
o autovalor. Não podemos nos sentir pequenos ou inferiores aos outros. 
Devemos sempre lembrar do quanto valemos. E isso não tem nada a ver com 
dinheiro. Nosso valor é, nada mais, nada menos, do que a vida do Filho de 
Deus.

 Essa história me fez pensar em muitas pessoas que eu conheço que 
não se sentem tão especiais assim. E para elas eu sempre digo que todos so-
mos especiais aos olhos de Deus. Todos nós somos importantes para Deus, 
por isso somos diferentes. 

 



 Enquanto a professora contava essa história Melissa, ficou pensando 
nela mesma. Pensou na conversa que haviam tido e se encheu de coragem 
para participar do programa da escola. Ela e todos os colegas, saíram daque-
la aula com certeza do seu real valor.
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