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Precisamos falar sobre respeito com nossas crianças 
 

Conversando com os pequenos sobre a importância do respeito 

Quando um bebê nasce, junto com toda a alegria e o amor que nos inunda neste momento, surgem 

também diversas preocupações e medos. Só de pensar em todo o processo que temos pela frente 

para educar aquele pequeno serzinho que mal chegou ao mundo, ficamos assustados e sem saber 

muito bem o que teremos que fazer. Embora não exista uma receita para isso, é importante que 

alguns assuntos estejam presentes na educação dos filhos. O respeito é um deles. Para ajudar 

você a conversar com seu pequeno sobre a importância do respeito, reunimos alguns pontos 

importantes de serem abordados com as crianças e também uma dica de leitura repleta de 

sensibilidade. Confira: 

 
Respeito ao espaço 

 Este é um ótimo exemplo para você conversar sobre espaço com seu pequeno. Resumindo, trata-

se de explicar às crianças que o mundo é um lugar para todos e que a principal premissa para o 

sucesso de uma comunidade é saber que não podemos invadir o espaço do outro, pensando 

apenas no que queremos. É preciso olhar para o outro e para o mundo em si (natureza, animais, 

pessoas), pensando no bem estar coletivo. Afinal, minha felicidade depende da felicidade dos 

outros à minha volta. 

 

ORGANIZANDO MEU ESPAÇO 

 

Para esta atividade, espalhe os brinquedos e pertences da criança pela casa e depois, mostre a 

ela como cada objeto tem seu lugar para ser guardado. Ajude-a a guardar sempre elogiando e 

agradecendo cada ação positiva. Realize esta atividade ao som da música “Vamos todos 

arrumar” do grupo Tucantar- 

 https://www.youtube.com/watch?v=Gz-WO0bpIqM&list=PLk52FQj4JT3crs02R9Pc5rw_m7A4pF-

rr&index=11&t=0s 

Em seguida, explique que nos espaços públicos, aqueles que citamos ou que a família já visitou, 

precisam ser cuidados assim como nossa casa. Devemos mantê-los limpos e protegidos para nós 

e os outros que irão utilizar. Registrem esse momento! 
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Atividade 

 

 Comparando as cores primárias 

 

Estratégia:  

Assistir o vídeo que mostra as cores primárias para a criança se familiarizar com as cores. Diante 
das figuras mostradas no vídeo, o adulto pode também pegar alguns objetos de casa nas cores primárias 
para mostrar para criança. Deixando claro que a criança não precisa decorar as cores neste momento, aos 
poucos ela vai aprendendo. 

 

Vídeo: https://youtu.be/d0M2XSjCp5c 

 

 


