


Com a chegada do CORONAVÍRUS, foi preciso reorganizar a rotina das crianças sem aula presen-
cial e se ajustar, tendo-as em casa, para cuidado e proteção. Desejosos de apoiar as famílias, nós, do 
Programa BENE:) de Formação Ética e Socioemocional, ofereceremos a cada semana, um material 
para trabalhar as virtudes e o equilíbrio neste momento.

O Bene:) é um programa de formação ética e socioemocional, fundamentado em um trabalho 
com valores e virtudes morais que dialoga com as habilidades socioemocionais, destinado a estu-
dantes da educação básica (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio). Vem para con-
tribuir na construção de valores e virtudes e no controle e equilíbrio das emoções.  Desenvolvendo 
assim, a consciência e uma atitude generosa e colaborativa com o próximo.

Para dialogar com as crianças e os adolescentes, temos uma turma muito especial! Ana, Suzana, 
Raquel, Rubinho, Cauã e Eduardo foram criados e desenvolvidos especialmente para encorajar a 
nova geração a viver os valores e as virtudes morais e a espalharem o bem por todo o lugar!

Neste material, teremos dicas para os pais, proposta de agenda semanal, atividades para as 
crianças, reflexão para a família, histórias ligadas à virtude da semana, músicas e muito mais 
para ser trabalhado através da virtude sugerida da semana! 

Para conhecer mais o Programa BENE:) de Formação Ética e Socioemocional, acesse o site 
www.programabene.com.br!

É HORA DE TER
PERSISTÊNCIA!



Vivemos dias em que é preciso ser persistente para se 
continuar a caminhar e ajustar todas as novas necessida-
des que temos vivenciado de forma tão repentina. Como 
pais e família, é um tempo de trabalharmos com as crian-
ças a persistência, para que possamos ainda ver um mun-
do melhor surgir, mesmo com a situação difícil que temos 
enfrentado. É olhar para o futuro com esperança e ensiná-
-los a não esmorecer diante desse desafio. 

Persistência é manter a constância e a firmeza. Uma pessoa persistente é aquela que não desiste 
diante da primeira negativa ou dificuldade e nem fica desestimulada. Ela está determinada a cumprir 
o que é preciso e, nestes dias, somos testados em nossa persistência no cuidado uns com os outros 
diante deste vírus que nos preocupa. 

O termo tem origem latina, “persistere”, que significa “continuar com firmeza”, “ficar firme, ficar 
em pé”. É preciso ficar firme diante do cenário que se levanta e confiar que tudo dará certo, se cada 
um for responsável por cumprir a sua parte, da melhor forma possível. 

Por isso, a persistência, como valor do caráter, é a capacidade de fortalecer o seu interior para 
suportar o estresse, as lutas e as adversidades da vida, tendo como objetivo fazer sempre o melhor. 

Ser persistente é dar prosseguimento à vida e, mesmo que venham as dificuldades, não nos deixar-
mos desencorajar por elas e não colocarmos também os outros em risco.

Persistência é saber lidar com os “nãos” que a vida nos impõe, mas, mesmo assim, seguir em dire-
ção aos objetivos necessários. É suportar todos os embates e lutas; é saber lidar com o contraditório, 
com as adversidades, com o medo, usando-os como motivador para crescer e desenvolver. Persistir é 
não se acomodar a uma situação confortável, mas buscar a constante melhoria.

É tempo de ser persistente, é tempo de lutar e não recuar. 
Wagno Bragança

Pastor, Psicólogo e Coordenador Técnico do Instituto Héxis
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• Converse com seus filhos sobre a persistência. Levantem ideias juntos de como cada um pode 
contribuir neste período para que tudo aconteça em casa e na família da melhor forma. Ouça os 
medos, esteja atento à necessidade de estímulo e de  afeto.

• Façam as atividades juntos. Estimule as crianças e os adolescentes a pensarem sobre o que 
estamos vivendo e como podem ser protagonistas das soluções para os desafios. 

DICAS PARA OS PAIS 
E RESPONSÁVEIS 

AGENDA 
SEMANAL
EM FAMÍLIA

1 5
2 3

SEGUNDA

CONSTRUIR uma cabaninha! Que tal dei-
xar as crianças quebrarem a cabeça para 
montar uma cabaninha na sala? Deixe-os 
pensar sobre todas as partes e necessida-
des. Assim, serão testados em sua resistência. 
Uma atividade que todas as crianças podem 
ajudar. Mostre, a partir da atividade, como a 
casa/cabana significa abrigo e proteção.

TERÇA

ESCOLHA uma letra do alfabeto. Cada 
participante da brincadeira deverá falar uma 
palavra por vez que inicie com a letra esco-
lhida, até que as possibilidades se esgotem. O 
importante é não desistir!

QUARTA

VEJAM fotos antigas. Peguem as fotos anti-
gas e, conversem com as crianças sobre as his-
tórias da família e como chegaram até aqui. 
Falem sobre os desafios vividos, como foram 
importantes os momentos de persistência 
para o amadurecimento da família. Fale tam-
bém sobre a persistência das crianças para 
dar os primeiros passos, como aprenderam 
a andar de bicicleta, etc. Ajude-os a entender 
que a persistência supera desafios.  
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QUINTA

CRIE um novo objeto com sucatas e coi-
sas antigas encontradas em casa. Deem um 
nome ao objeto. Quer uma sugestão? Uma 
caixa pode virar uma mesinha, ou um vidro 
de iogurte pode virar um instrumento musi-
cal. Transforme seu olhar e algo novo pode 
surgir. Algo ruim, como ficar em casa sem 
aula presencial e sem ver os amigos, pode ser 
transformado em algo bom e proveitoso!

SÁBADO

DESENHE! Escolha cinco objetos e colo-
que-os que sobre a mesa. Cada um deverá 
desenhar o objeto escolhido da melhor ma-
neira possível! Persistência nos detalhes! 
Para se chegar ao resultado final, deve-se 
observar tudo!

DOMINGO

PREPAREM um almoço em família. Va-
mos aproveitar o domingo e fazer um al-
moço onde todos possam ajudar? Desde 
o preparo, até a finalização, lavando tudo. 
Durante a ajuda dos inexperientes, lembre-
-se de incentivá-los a serem persistentes nas 
tarefas e a concluí-las!  

SEXTA

FAÇA dobraduras! É hora do desafio! Pe-
gue folhas de rascunho e crie figuras em do-
braduras. Um desafio para a persistência e 
a atenção. Só consegue chegar ao resultado 
quem aceita o comando! Dica: Assista tuto-
riais na internet se precisar.

REFLEXÃO PARA OS PAIS
E RESPONSÁVEIS

Miguel de Cervantes, em seu clássico “Dom Quixote” 
disse o seguinte a respeito do medo: “Um dos efeitos do 
medo é perturbar os sentidos e fazer com que as coisas 
não pareçam o que são”.

Diante de tantas informações e, infelizmente, a maio-
ria delas, não verdadeiras, nossa compreensão da realida-
de corre o risco de ser completamente alterada e desen-
volvermos, em decorrência disso, uma atitude de pânico 
diante de tudo que vemos e ouvimos a respeito do Co-
vid-19 – Coronavírus.

O medo é uma realidade na vida de todos. Este senti-
mento foi dado por nosso Criador com a função básica de 
autoproteção. Em situações de perigo, uma dessas atitu-
des são desencadeadas: fuga ou enfrentamento. Contudo, 
quando ele se torna exagerado a ponto de impedir que 
levemos uma vida normal, se transforma em patologia e 
precisa ser tratado com especialistas.

“Medo é uma reação emocional a uma ameaça real 
ou imaginária”, enquanto que “fobia é um medo irracio-
nal, obsessivo e intenso, focalizado numa coisa, ideia ou 
circunstância específica”.

Como pais e responsáveis, temos sob nossos cuida-
dos os filhos, sobrinhos e netos que, certamente, também 
são afetados por toda essa situação, exigindo de nós, os 
adultos posturas que apaziguem a ansiedade, frustração 
e medo que todos nós podemos estar enfrentando. 

O que fazer diante desses casos? Como controlar nos-
sa própria emoção e termos uma atitude pacificadora?

Primeiramente, precisamos acolher a manifestação 
de angústia e intranquilidade que a criança apresente. 
Desenvolva a ATENÇÃO. Volte seu olhar para o outro, ou-
vindo atentamente a sua reclamação (queixa), quer seja 
por palavras, atitudes e gestos. Não minimize a dor do ou-
tro. Aquilo que incomoda a criança é significativo para ela 
e sua postura pode aproximá-la ou afastá-la.

Após esta escuta assertiva, aponte quais medidas já 
estão sendo tomadas para dirimir essa crise, e que cada 
um deve fazer a sua parte. Neste momento, orientações 
devem ser reforçadas.

Por fim, aponte que a ESPERANÇA deve ser mantida 
em nossos corações. A esperança acalma e tranquiliza in-
ternamente. Exerça a FÉ, como força que nos mantém na 
luta, permitindo que o AMOR de Deus nos faça olhar para 
o outro, numa atitude de reconhecimento e acolhimento, 
permitindo-nos sermos alcançados por esse amor incon-
dicional de Deus.

Wagno Bragança
Pastor, Psicólogo e Coordenador Técnico do Instituto Héxis

CORONAVÍRUS: UMA OPORTUNIDADE 
DE ENCONTRO ENTRE PAIS E FILHOS



CANTANDO 
COM O BENE

ATIVIDADES
PARA AS 
CRIANÇAS

Em nossa plataforma, temos algumas can-
ções do BENE que você pode cantar com as 
crianças! Aproveite este tempo em casa para 
aprender as virtudes que nos ajudam a promo-
ver o bem, mesmo em tempos de desafios!

AJUDE A ANA A LAVAR 
AS MÃOS! NÃO DEIXE 
NENHUM LUGAR SEM 
LIMPAR!
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WWW.PROGRAMABENE.COM.BR

http://programabene.com.br


2- VAMOS AJUDAR O CAUÃ E O EDUARDO A PROCEDEREM DE 
FORMA CORRETA AO ESPIRRAR, TOSSIR OU COÇAR O NARIZ? 



O RUBINHO ESTÁ PREOCUPADO 
EM COMO PODERÁ CONVERSAR COM 
SEUS AMIGOS, NESTE TEMPO EM QUE 
ESTÁ LONGE... QUE TAL ESCREVER 
UMA MENSAGEM PARA OS AMIGOS 
QUE GOSTA E ENVIAR PELO CELULAR 
DO PAPAI OU DA 
MAMÃE, OU AINDA 
UM RECADINHO 
PARA O VOVÔ E 
A VOVÓ? USE O 
ESPAÇO AO 
LADO PARA 
FAZER UM 
RASCUNHO.
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NESTES DIAS, NÃO PODEREMOS ABRAÇAR NOSSOS 
AMIGUINHOS, MAS PODEMOS SORRIR PARA ELES! VAMOS 
COLORIR A SUZANA E A RAQUEL E ENVIAR UMA FOTO COM 
GRANDE SORRISO DE ALEGRIA E ESPERANÇA PARA OS 
NOSSOS AMIGOS? PEÇA AJUDA AO PAPAI E A MAMÃE.

3-















SACOLA DA VERDADE

Use uma sacola que tenha em casa, com papéis cortados, canetas ou lápis. Cada criança deve 
escrever algo que tem pensando sobre o que temos vivido diante do desafio com o CORONAVÍRUS. 
Podem ser vários pensamentos, perguntas ou sentimentos. Após escrever, coloque na sacola da ver-
dade. Depois de uma boa sacudida para misturar as perguntas, retire uma a uma e conversem sobre 
o que foi escrito. 

ACRÓSTICO DA PERSISTÊNCIA

Completem as letras da palavra persistência, com outras palavras que nos ajudam a ter um cora-
ção equilibrado e persistente. 

ENSINO FUNDAMENTAL 
ANOS INICIAIS

CRIANÇAS ENTRE O6 A 10 ANOS
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CAIXA DA PERSISTÊNCIA

Vamos criar uma caixa com vários recadinhos para todos da casa! 

Recorte pequenos pedaços de papel onde cada pessoa da família possa escrever recadinhos. 
Cada recadinho escrito terá uma mensagem de persistência e incentivo para estes dias. Dobrem e 
coloquem dentro da caixa. Durante a semana, cada um deverá pegar um recadinho e ler. Isso incen-
tivará a família a permanecer unida para enfrentar os desafios.

CARTILHA DA FAMÍLIA

Essa dica é bem legal! Vamos criar a cartilha da família para os dias que estaremos em casa. Ela 
pode ter dicas de cuidados e higiene como também dicas de filmes para assistir, jogos em família e 
rotina de estudos! É hora de colocar a imaginação em ação e ser persistente em cumprir os combina-
dos e as dicas. A cartilha pode ser reproduzida em uma cartolina e afixada em um local bem visível 
para que todos possam se lembrar de cumprir as tarefas e os combinados!



ENSINO FUNDAMENTAL 
ANOS FINAIS

PRÉ-ADOLESCENTES E ADOLESCENTES ENTRE 11 A 14 ANOS

CAÇA AO TESOURO DA ORGANIZAÇÃO

Para ajudar os pré-adolescentes e os adolescentes a 
passarem estes dias e se sentirem úteis, crie uma caça ao 
tesouro diferente! Elabore as etapas da brincadeira a par-
tir das necessidades da casa, como por exemplo, arrumar 
o guarda-roupa, limpar os sapatos, organizar os livros ou 
selecionar o que precisa ser jogado fora do quarto de ba-
gunça. A cada etapa concluída, uma dica é dada para se 
encontrar o tesouro, que pode ser um chocolate ou outra 
surpresa. Assim, os adolescentes se sentem motivados e te-
rão persistência em realizar as tarefas necessárias na casa, 
ensinando também a ter responsabilidade para com a con-
vivência em família.

JOGO DOS 7 ERROS HUMANOS

A brincadeira envolve toda a família! Escolha um cô-
modo da casa, cada um deve observá-lo. Depois, sem a 
presença dos participantes, alguém trocará os objetos 
de lugar. O grupo será desafiado a saber o que mudou. 
Também pode funcionar bem com uma estante de livros, 
onde os livros podem ser mudados de lugar e os partici-
pantes terem persistência de saber o que está errado. A 
cada descoberta, um prêmio é dado! Use o que você tiver 
em casa, um bombom ou um docinho sempre agradam.

NOVOS TEMPOS, NOVOS DIÁLOGOS!

A ideia deste jogo é pegar as cenas preferidas dos fil-
mes dos participantes, colocar no mudo e inventar novos 
diálogos. A família com certeza irá rir muito! Pode ser um 
jogo entre pais e filhos, homens versos mulheres, onde os 
melhores diálogos e ideias são premiados! Tenham per-
sistência na criatividade. Muitas ideias boas irão surgir!



AMIGO SECRETO DE PERSISTÊNCIA

Em família, façam um amigo secreto da persistência. Após sortear os 
nomes, cada um escolherá no que ajudará o outro que sorteou, nestes 
dias onde estão todos em casa. Pode ser nas atividades da casa, nos es-
tudos, no preparo dos alimentos. O importante será se comprometer em 
ajudar e ser persistente no que se apontou a fazer. Durante a revelação, 
cada um terá a oportunidade de presentear o outro com uma boa ação.

CONVERSAS SINCERAS 

Neste tempo de muitas incertezas e desafios, os adolescentes pre-
cisam se sentir seguros para compartilhar e expor seus sentimentos 
na família. Promova rodas de conversa após a rotina da casa, permi-
ta-os falar e dê conselhos. Faça perguntas que aprofundem o relacio-
namento. O diálogo é muito importante neste tempo da vida. 

MEU DIÁRIO DE BORDO

Incentive seus filhos a escreverem um diário de bordo 
dos dias que estão passando e dos sentimentos que o co-
ração tem acolhido. Saudade, rotina, incertezas, amigos, 
relacionamentos, medo. São muitas as sensações que te-
mos e precisamos percebê-las e organizá-las. Pode ser 
também um diário de bordo da família, onde cada mem-
bro escreve uma parte durante o dia. É hora de pegar 
um caderno antigo e começar a registrar! E se possível, 
compartilhar!



PARA ASSISTIR
Que tal assistir histórias sobre 

persistência e conversar sobre elas 
em casa com a família?

Selecionamos alguns filmes para assistir em família, com os adolescentes. Ao final, conversem 
sobre os temas e a persistência necessária em cada história. Apliquem ao momento e a vida de cada 
um. Será um tempo de profunda reflexão, relacionamento em família e diversão.

• PARA AS CRIANÇAS:

• PARA OS ADOLESCENTES: 

Como Pegar Uma Estrela

Filme inspirado na história real de três mulheres 
que venceram os desafios e foram persistentes em um 
tempo de profundos desafios e transformações. 

Estrelas Além do Tempo

A Lebre e a Tartaruga

História de um pai persistente que não desistiu de 
dar ao filho uma vida melhor! 

A Procura da Felicidade 

O Menino Que Tinha Medo de Errar

A História de Noé

Um judeu prisioneiro e seu filho são levados para 
um campo de concentração na Alemanha durante a 
segunda guerra. Um exemplo de persistência diante 
de grandes desafios. 

A Vida é Bela

A Moda Amarela

Um grande cientista enfrenta com persistên-
cia os desafios da vida e do próprio corpo diante 
de uma terrível doença.

A Teoria de Tudo

Considerado uma das principais 
animações com uma mensagem de 
superação. Um garoto e um dragão 
vivendo desafios para mostrar ao 
mundo sua persistência. Vale a pipo-
ca e a diversão!

Como Treinar Seu Dragão

https://www.youtube.com/watch?v=aj_hxZtR2LQ
https://www.youtube.com/watch?v=w7sFkkvNF30
https://www.youtube.com/watch?v=_xNM9H8PN4k
https://www.youtube.com/watch?v=JROX4uyII6c
https://www.youtube.com/watch?v=ihuJ7Q_CalY


JOGUE O DADO
E RESPONDA

Para ajudar a reflexão a respeito das histórias, faça o jogo do dado 
após assistirem cada vídeo. Veja como funciona:

Jogue o dado e responda as perguntas, de acordo com os números:

Para conhecer mais sobre o Programa BENE:) 
Socioemocional, acesse nosso site! 

WWW.PROGRAMABENE.COM.BR

Na próxima semana vamos falar sobre a paciência! Uma 
virtude muito importante para passarmos positivamente por 
este momento, onde todos precisam ter controle do coração e 
das emoções! Vamos precisar ter paciência para ficar em casa, 
lavar sempre as mãos e cuidarmos de quem amamos, sem brigar!  
Essa virtude nos lembra de que, juntos, poderemos suportar tudo 
o que estamos passando com muita calma!

Poste suas ações em família e marque o BENE:)! 
Queremos ver como o bem está se espalhando 
por tantos lares!

Use a hashtag:

QUAL A HISTÓRIA OU 
TEMA PRINCIPAL?

QUAIS OS PERSONAGENS
PRINCIPAIS?

QUANDO E ONDE
ACONTECEU A HISTÓRIA?

O QUE ACONTECEU NO INÍCIO, 
MEIO E FIM DA HISTÓRIA?

QUAIS AS PERGUNTAS QUE VOCÊ 
TEM SOBRE A HISTÓRIA?

QUAIS AS LIÇÕES DA HISTÓRIA 
VOCÊ TIROU PARA SUA VIDA?

#beneemcasa

http://programabene.com.br



