A cada ano que inicia, a Escola elege um novo tema com o propósito de
mobilizar a Comunidade Escolar para uma reflexão, novos diálogos, para a
ampliação e transformação de ideias, enfim, para uma mudança de vida!
Acreditamos que as crianças fazem importantes observações acerca do mundo
a sua volta e, mesmo com pouca idade, constroem, a todo o tempo, saberes
sobre ser, viver e conviver.
Dessa maneira, diante do tema SOZINHO NÃO DÁ: CONVIVER COM GENTILEZA
E RESPEITO, REINVENTANDO A VIDA, convocamos as crianças do Grupo 5 e do
Grupo 10 para dialogar e, juntas, pensarem em ações para viver melhor.
Inicialmente, encorajamos os estudantes a
refletirem sobre este tema e assim, cada
grupo fez uma tempestade de ideias, onde
compartilharam os seus pensamentos mais
genuínos.
Em roda, as crianças de 5 anos expressaram
o que pensam, respeitando e aprendendo
com o outro que questiona, discorda, que
tem diferente ponto de vista.

IDEIAS INICIAIS DAS CRIANÇAS DO GRUPO 5
“Uma brincadeira sozinho não é muito legal, porque quando a gente quer brincar de
uma coisa que precisa de um amiguinho aí não dá.”
“A gente pode ter muitos amigos novos e fazer muito carinho. E também a gente faz
com eles muita diversão.”
“Se a pessoa estiver sozinha e ela quiser fazer outra coisa vai ser mais rápido porque
a outra vai estar ajudando. Mas não é de graça porque tem que dividir e não pode ser
egoísta porque senão ninguém vai querer ajudar.”
“Se o amiguinho ficar sozinho, aí o outro vai e ajuda ele, aí ele diz obrigado.”
“Tem que ter muito respeito e cuidar dos
outros.”
“A gente não consegue fazer nada sozinho,
sem ninguém.”
“A única coisa que a gente consegue fazer
sozinho é brincar.”
“Não é não! Porque brincar sozinho é
chato.”

Organizadas em pequenos grupos, as crianças de 10 anos também trocaram
pontos de vista e expressaram coletivamente as suas ideias.
IDEIAS INICIAIS DAS CRIANÇAS DO GRUPO 10

“Nós entendemos que para você viver
feliz
precisa
de
alguém
para
compartilhar coisas boas, brincar
juntos, se divertir e ser feliz. Todos nós
precisamos ser gentis uns com os outros
e respeitar todos, até as pessoas mais
novas, porque nós temos que pensar
antes de fazer. A gente precisa
melhorar as nossas atitudes a cada
dia.”
(Beatriz, Marina Nery, Leonardo e
Marina Magnavita – G10)

“Sempre vamos precisar de ajuda porque
SOZINHO NÃO DÁ. Imagine se você vivesse
sozinho, solitário sem ninguém. O mundo não
ia fazer sentido, o que iríamos fazer sem
ninguém ao nosso lado? O dia é curto para
desperdiçarmos sem a felicidade... Com
pessoas ao seu lado somos mais felizes.
Distribua amor, todos querem. Juntos, o mundo
vai fazer sentido. Temos que viver com paz,
respeito, gentileza, alegria... Reinventando a
vida, consertando erros. Perdoe rapidamente,
pense antes de fazer. Aproveite a vida com
seus amigos, familiares, porque sozinho não
dá!”
(Maria Clara Coelho, Eduardo e Luma – G10)

“Viver sozinho não dá, sem amigos, familiares e pessoas que gostamos! Todos nós
precisamos conviver e ser gentil e respeitoso. E se a gente não for diferente, tudo vai
ser igual. Com isso seremos pessoas melhores, mais legais e mais diferentes.”
(Enzo, Giovanna, Rafael e Maria Clara Andrade – G10)

“Entendemos que não dá para viver sozinho e achamos que a Escola pensou nisso para
que sejamos mais unidos e companheiros uns com os outros, pois quando convivemos
com gentileza, respeito, amor, carinho, companheirismo, paz, felicidade, alegria,
tolerância, união, compaixão, compreensão, gratidão, bondade, esperança, fé,
positividade e tranquilidade, o mundo fica melhor e muito mais agradável e as
pessoas se sentem mais à vontade.”
(Bernardo, Maria e Lara – G10)

Juntas, as crianças dialogaram, compartilharam ideias e dessa interação
surgiram novas hipóteses.

“Somos um grupo, enquanto somos capazes de diferenciadamente, eu ser eu,
vivendo com você e você ser você, vivendo comigo.”
(Madalena Freire)

O que dá para fazer sozinho, mas é melhor fazer junto com outra pessoa:
- Estudar;
- Fazer um filme;
- Jogar peteca;
- Cortar cabelo;
- Pular corda;
- Brincar de boneca e de carrinho.

O que não dá para fazer sozinho:
- Brincar de Totó, Pega-pega, Lá vai a bola;
- Jogar Vôlei, Ping-pong;
- Ler uma história.

Ser gentil e respeitoso é:
- Responder uma pergunta e fazer favores;
- Ajudar uma pessoa a levantar quando ela cair;
- Falar baixinho;
- Dar sopa para as pessoas que moram na rua.

“Reinventar a vida é mudar a vida. Se a gente não for diferente,
tudo vai ser igual. Tem que melhorar suas atitudes.”

Grupo 5 – Matutino e Grupo 10 - Matutino

