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O que é RESPEITO? 

“Respeitar a uma pessoa é o mesmo que aceita-

la... A aceitação não faz distinção... Envolve 

tolerância, compreensão e amor cristão.” R.N. 

Champlin – Enciclopédia de Bíblia, Teologia e 

Filosofia – Volume 5. 



BERÇÁRIO 

 ACEITAÇÃO E RESPEITO DAS DIFERENÇAS POR PARTE DA CUIDADORA – BEBÊS – 

olhar e tratar todos os bebês de maneira igual, mesmo os que dão muito 

trabalho. Objetivo: aprender a aceitar e respeitar todos igualmente. 

 

 BOLHAS DE SABÃO – IDADE ENTRE 1 E 2 ANOS – fazer um circulo com almofadas 

ou tapetes de e.v.a para delimitar um espaço e colocar as crianças dentro do 

circulo, explicar que você vai soltar bolinhas para elas pegarem, mas a regra é 

não sair do círculo!  

Objetivo da brincadeira: ensinar respeitar regras. 

 



MATERNAL 

 MEU, SEU – colocar um baú com brinquedos na sala e deixar que cada criança 

escolha um brinquedo para brincar, colocar um música, e explicar que 

enquanto toca a musica não pode trocar de brinquedo, mas quando acabar a 

música tem que trocar de brinquedo com o colega, ou pegar outro do baú 

desde de que guarde o que tinha em mãos. 

Objetivo: respeitar o colega, o tempo e o espaço. 



JARDIM 

 BALÃO FUJÃO – é uma corrida de balão só com o vento de um abanador. Em 

duplas as crianças disputarão para ver quem consegue fazer o percurso 

marcado no chão com os balões, porém sem colocar as mãos ou ajudar de 

outra forma que não seja abanando um papelão ou assoprando até chegar a 

reta final. Estipule as regras antecipadamente de acordo com as dimensões de 

sala, características da turma, etc. 

Objetivo: Respeito às regras.  



PRIMÁRIOS 

 SEU MESTRE MANDOU – brincadeira tradicional já conhecida onde 

a criança da os comandos e as demais obedecem, quem faz tudo 

certinho é escolhida pelo mestre para o substituir nos comandos. 

(Usar CD Aline Barros – Seu Mestre Mandou) 

Objetivo: Respeito às regras, a Deus e ao colega 



JUNIORES 

 DESAFIO DE RESPEITO ÀS REGRAS – divida a turma em duas 

equipes, pode ser menino contra menina, ou outra divisão. 

Entregue uma folha com o desafio para cada equipe. Eles terão 

que ler atentamente e seguir as REGRAS, ganha a equipe que 

seguir direitinho TODAS AS REGRAS. 

Objetivo: respeito às regras. 



PRÉ-ADOLESCENTES 

 UMA JÓIA EM MINHAS COSTAS – dê uma folha de sulfite para cada participante 

e peça para colar com durex ou fita crepe em suas costas. Com canetas, cada 

membro da equipe irá escrever na folha das costas do colega uma 

característica que ele admira muito, sem assinar ou se identificar. Depois que 

todos tiverem escrito pode retirar a sulfite das costas, ler e abrir para uma roda 

de discussão sobre auto aceitação, como eu me vejo e como os outros me 

vêem. 

Objetivo: respeitar a si próprio, características e limitações. 


