


Pais, ouvimos muito sobre desenvolver habilidades sociais 

em nossos filhos. As habilidades sociais desenvolvidas  promovem um 

bom e saudável relacionamento em casa e em outros ambientes que 

nossos filhos frequentam. 

Filmes, histórias e jogos infantis sempre abrem portas para 

um bom diálogo, podendo conversar sobre valores, comportamentos, 

respeito e empatia. 

Para que importantes habilidades sociais sejam 

desenvolvidas separe tempo para seu filho, brinque, converse, 

assista filmes, conte histórias.

HABILIDADES SOCIAIS



Cooperar:
É preciso saber 
lidar com outras 
pessoas.

Comunicar: 
É preciso se fazer 
entender e interagir. 
Um dos pilares do 
trabalho em grupo.

Saber dividir: 
As relações sociais 
envolvem 
compartilhamento

Sentir empatia: é 
preciso olhar o outro e 
se compadecer com seu 
sofrimento.

Respeitar: 
Reconhecer o valor 
do outro.

Demonstrar 
gratidão:
Dizer obrigado é 
valioso

E quais são essas habilidades?



Clique para assistir 
a contação de história.

HISTÓRIA: OS CEGOS E O ELEFANTE- CONTADA POR 
PROSINHA

https://www.youtube.com/watch?v=Bzr3QjrfnlA&fbclid=IwAR12G4eAQnnizo42e9aTS4i0aYzIvEeAZqQ8ugBjSqPGuYrJNjTtEXCmYk8


Por que os sábios não conseguiam entender que o 
animal era um elefante?

Como perceberam que era um elefante?

Podemos agir como os Sábios, diante de uma notícia? 
Ou devemos investigar se é verdadeira?

Você já ouviu falar em “Fake News”? 

Informações falsas podem prejudicar a sociedade?

Converse com sua família sobre a história a : Os cegos e o elefante. 
Contada por  Prosinha História 



Já pensou como é ler um 
texto sem nenhum sinal de 
pontuação? 
Fica bem esquisito e difícil 
de entender.

A pontuação adequada dá 
ritmo e sequência lógica ao 
texto, por isso é importante 
saber usá-la corretamente.

Vamos conhecer a função 
de alguns sinais de 
pontuação:

Hora de recordar



JOGO DA ROLETA DA PONTUAÇÃO

MÃOS NA MASSA

Objetivo: Escrever uma frase usando a pontuação 
sorteada. Desafie sua família, seja bem criativo 
na sua frase!

Material: spinner, cartolina, canetinha, seta para 
colar no spnner, tesoura e cola. ( Você pode 
também imprimir a roleta)



MÃOS NA MASSA

Clique na roleta para 
imprimir o modelo.

https://drive.google.com/open?id=12Dqg3iLvMJ5S1JxVm7DwMNWS2nWsTBVC


Instrução: Para brincar com o jogo da memória a qualquer hora 

basta imprimir e colá-lo em papel grosso ou cartolina. 

Após secar recorte nas áreas indicadas e pronto! Boa diversão.  

Você pode também desenhar os sinais de pontuação em uma 

cartolina, recortar as cartinhas, você irá construir seu jogo da 

memória!

MÃOS NA MASSA

Jogo da memória da pontuação



Clique na imagem para 
imprimir o jogo da 
memória: Pontuação

https://drive.google.com/file/d/1qYDi4DR1OqoDhtyFtiyIuNTuX8DY_NgO/view?usp=sharing





