Continuamos nossa jornada com grandes desafios para todos. Estamos firmes na luta contra o
CORONAVÍRUS. É preciso ter muita paciência neste momento. E o que é ter paciência? Em nosso
segundo volume do material de apoio BENE:) em Casa, desenvolveremos atividades para trabalhar essa virtude e firmar este conceito nos corações, transformando-a em ações que vão contribuir para o bem de todos. Vamos, juntos, e com muita paciência, vencer este mal sem perder a
cabeça e a disposição!
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 estudantes da educação básica (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio). Vem para
contribuir 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 e músicas para serem
repartidas com a 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
PACIÊNCIA!

VIRTUDE
DA SEMANA:

D

A Paciência é definida como a capacidade de suportar dores e lutas sem reclamar. Diante dos conflitos, é
recusar-se a provocação. É manter a calma diante da
demora, da confusão e da ineficiência.
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A Paciência, como virtude humana, é baseada no autocontrole emocional, o que faz com que o sujeito não
reaja mal frente a uma situação de estresse ou incidente, por exemplo; mas aja conscientemente, de maneira
a suportar situações desagradáveis, sem perder a calma
e a concentração.
Os estudos etimológicos indicam que a raiz latina pati, que significa “sofrer ou suportar”,
deu origem a Patiens, com o sentido de sofrimento, ou aquele que sofre. Na língua inglesa, as
pessoas fisicamente doentes são chamadas de pacients (pacientes). Anteriormente a esse uso,
contudo, o termo já era usado para designar a qualidade do caráter paciência.
Para ser paciente, é preciso exercer a tolerância para com os erros e atitudes desagradáveis
dos outros, enfrentar esses fatos indesejados e manter o controle de suas ações. O paciente é
perseverante, o que o leva a continuar em sua jornada, mesmo quando tudo parece indicar o
fracasso. Por isso, usa-se a expressão “fulano perdeu a paciência” para indicar que a pessoa não
foi tolerante e bem persistente diante de uma situação.
A paciência como uma virtude do caráter capacita a pessoa a enfrentar situações difíceis,
sem ficar ansioso para obter uma solução imediata. A pessoa paciente sente e sofre, mas não
se desespera. A diferença está no modo como a pessoa enfrenta e suporta, mantendo-se em pé
apesar das adversidades.
Wagno Bragança
Pastor, Psicólogo e Coordenador Técnico do Instituto Héxis

DICAS PARA OS PAIS
E RESPONSÁVEIS

• É tempo de orientar os filhos e plantar boas sementes em seus corações. Aproveite para estar
perto, orientar e moldar o coração dos mais novos. Eles aprendem olhando para os mais velhos e
percebendo como se comportam. Por isso, seja paciente com o momento em que estamos vivendo e
com os anseios de quem ainda não tem controle da sua paciência.
• Cuide do seu coração também, e com paciência! Adultos também têm medo e anseios. Permita-se ser cuidado pelos seus filhos e amigos, mesmo à distância. Busque conversar sobre o que tem
sentido. Use os meios eletrônicos. Compartilhe suas angústias, não deixe que elas tomem lugar em
seu coração. Permita que a esperança se sobressaia aos momentos de temor.

AGENDA SEMANAL
EM FAMÍLIA
SEGUNDA
Plante feijões! Comece a semana conversando em família sobre como ter paciência, quando
não depende de nós a situação, como, por exemplo, esperar outra pessoa ou o crescimento de
uma massa fermentada. Uma forma fácil de se perceber a necessidade de paciência é observar
uma planta crescer!
Prepare um recipiente para cada um da família, com algodão e alguns feijões. Acompanhem
o crescimento durante a semana e conversem sobre ter paciência. Não se esqueça de colocar o
nome nos recipientes para que cada um saiba qual é o seu. Cada um precisará cuidar, colocar
na luz e regar seu feijão. Vamos ver quem é o mais paciente?

TERÇA
Brinque com jogos de tabuleiro! Brincadeiras
com jogos de tabuleiro nos ajudam e nos ensinam valores e ações significativas como esperar, ter estratégia, pensamento rápido e saber
ganhar e perder. A paciência não fica de fora.
Por isso, coloque-a em prática, através dessa atividade saudável. Não tendo jogos disponíveis,
use recursos como jogo da velha, forca, jogo da
mímica ou jogos de tabuleiro online.

QUARTA
Conversem através da roda da paciência!
Pegue uma garrafa pet e marque o lado que
representará “com o que tenho paciência” e o
lado que representará “com o que não tenho
paciência”. Sentem-se em roda com toda a família e girem a garrafa, para onde ambos os
lados apontarem ao findar a rotação da garrafa, as pessoas apontadas terão a oportunidade de falar. Assim, conversem e incentivem
a paciência uns aos outros. Repitam o processo até todos se expressarem.

QUINTA
Conte milhos de pipoca! Cada um receberá
uma quantidade de milho de pipoca e deverá
contar quantos grãos de milho recebeu. Não
vale chutar o número, tem que ter paciência
para contar. Escreva a quantidade em um papel. Depois troquem os montantes de milho,
e façam uma contraprova. Os resultados devem ser os mesmos. É preciso ter paciência. O
que forem confirmados na contraprova recebem um belo balde de pipoca para assistir a
um filme!

SEXTA
Monte um quebra cabeça! Que tal montar
um quebra cabeça online em família? Vai ser
preciso paciência para encaixar todas as peças e ouvir todos os palpites. Abaixo alguns
sites que você pode entrar e escolher uma
imagem para montar.
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SÁBADO
Dobre Roupas! Em família, vamos aprender a dobrar roupas? Cada peça precisa de
uma técnica. Como também lençóis e toalhas! É uma grande oportunidade de ensinar
a todos a terem paciência para manterem
os guarda-roupas organizados! Tutoriais no
youtube poderão lhe ajudar a conhecer formas de dobrar que ainda não sabem e que
podem ser muito práticas! Mãos à obra!

DOMINGO
Enrole e Desenrole! É hora de uma competição saudável em família. Encontre um rolo
de barbante ou algo parecido. Separe um
pedaço significativo de fio, lembrando-se de
adaptar às idades dos participantes. A prova
é: quem enrola mais rápido e com paciência
o pedaço de fio no rolo. Quem ganhar, recebe
um prêmio. O importante é medir a paciência
de todos no processo de enrolar o fio.

REFLEXÃO
PARA OS PAIS
E RESPONSÁVEIS
Em tempos de quarentena, onde todos estão em
casa ou parcialmente limitados no convívio social, os
momentos de estresse e ansiedade são maiores. Não
estamos acostumados a sermos limitados em nossos
relacionamentos e expressões de carinho como, por
exemplo, nos abraços e beijos que estamos impedidos
de dar no momento. Atrelado a isso, ficar em casa tanto tempo e sempre com as mesmas pessoas pode levar
nosso equilíbrio emocional ao limite.
Paciência é justamente vencer esses obstáculos e
manter o tão famoso equilíbrio emocional. Exercitar
a virtude paciência nos ajuda a manter a calma para
superar os obstáculos, bem como colabora na preservação dos nossos relacionamentos. Somos diferentes,
temos nossas individualidades e somente na convivência diária é que somos realmente testados em nossas
atitudes. Vale sempre manter a calma para preservar
relacionamentos. Uma pessoa paciente está disposta a
seguir adiante, apesar das dificuldades com as pessoas
ou situações.
A palavra “paciência” deriva do Latim patientia e
significa “resistência”, “paciência” e “humildade”. Além
disso, “patientia” ainda se relaciona com os termos
“indulgência”, “submissão” e “leniência”. Resistir em
tempos de dificuldade, como estamos passando agora.
Não burlar as regras e ficar em casa também demonstram que você está exercendo a paciência. Portanto, a
paciência, como valor do caráter, é a capacidade de se
manter a calma e equilíbrio, mesmo em circunstâncias
adversas e diante de imprevistos. Ser paciente requer
tolerância, outra virtude que aprendemos no programa Bene.
No mundo imediatista em que vivemos, manter a
paciência nos trará mais saúde mental. Precisamos
aprender a desacelerar, a ouvir mais do que falar e a
entender a perspectiva do outro. Na atual conjuntura
de crise sanitária, manter a calma e não entrar em pânico nos ajudará a enxergar soluções mais assertivas
e impedirá que as emoções tomem conta de nós e nos
levem a situações desastrosas em nossos relacionamentos ou em nossa própria saúde.
Aguente a pressão, mantenha a calma e tenha mais
controle de suas emoções. Com paciência, você ouvirá
mais e quem sabe pode até restaurar aquele relacionamento mais difícil.
Iolene Lima
Psicopedagoga, Consultora Educacional e
Assessora Acadêmica do Programa Bene

DICAS PARA ENSINAR
SEUS FILHOS A SEREM
PACIENTES!
1) Seja você, primeiramente, paciente.

4) Faça uma avaliação da sua paciência.

Em tempos de grandes desafios para todos, os
adultos precisam ensinar através de suas próprias
ações a serem pacientes. Ensinar paciência, requer
paciência. As crianças aprendem observando e
estão vendo as atitudes dos pais. Ser paciente é
ser como uma planta que luta para crescer em
um meio adverso. Quer ter um filho paciente? Seja
então paciente com as necessidades dele e em
como viver os dias de desafios que estamos.

Avalie como anda sua paciência, se precisa
reequilibrá-la para poder avançar no ensino desta
virtude tão necessária. Veja as respostas abaixo e
perceba-se se é paciente ou não.

a) Em geral, como você lida com as situações que
o aborrecem?

b) Quando alguém o chama para fazer algo que
você não tem vontade, como você age?

2) Tenha paciência para estar com seus filhos.
Neste momento, onde grandes dúvidas surgem,
medos sobre o futuro e como encarar os desafios
sobre o CORONAVÍRUS, tenha paciência para
estar com seus filhos e conversar sobre o que estão
sentindo e passando. Eles têm sua própria forma
de exteriorizar suas aflições. Saiba identificar
o que estão passando. Responda às perguntas
deles, na medida em que possam entender. Tenha
calma. Enxergue a realidade deles. Ame-os através
de suas palavras e ações. Eles precisam se sentir
ouvidos, seguros e atendidos.

c) Como lida com as situações de pressão?
d) Você “explode” facilmente? Perde a razão em
momentos de stress?

e) Quando alguém não entende o que você está
querendo expressar, como reage?

f) Fica irritado constantemente diante de pequenas
situações?

g) Age por impulso e depois se arrepende?
3) Demonstre como a paciência está em todo
o lugar.
Mostre para as crianças e os adolescentes que
a paciência é uma virtude que se encontra
demonstrada em várias situações. Precisamos
de paciência para ver uma planta crescer, para
terminar uma tarefa, para cumprir um comando,
para esperar um atendimento, para assistir a um
vídeo, para conversar e em tantas outras situações.
Assim, eles compreenderão que a paciência é algo
necessário para a vida e que não podemos escapar
de desenvolvê-la.

h) Como reage quando algo sai do controle ou
acontecem imprevistos e atrasos?

i) Quando algo dá errado, e é preciso reiniciar o
processo, como reage?

j) Quando chama alguém? Como espera a
resposta?
ESPERAMOS QUE ESTES PASSOS LHE
PROPONHAM UMA AUTOAVALIAÇÃO, A FIM DE
REEQUILIBRAR-SE E TORNAR-SE MAIS PACIENTE
PARA ENSINAR OS SEUS FILHOS!

CRIANÇAS ENTRE 1 A 5 ANOS

EDUCAÇÃO INFANTIL
1) AJUDANDO A TURMINHA DO BENE!
SUZANA ESTÁ CONTANDO QUANTAS
FLORES EXISTEM NO JARDIM E
QUANTAS PÉTALAS TEM CADA UMA.
VAMOS AJUDÁ-LA?

EDUARDO ESTÁ
BRINCANDO, MONTANDO
UM QUEBRA-CABEÇA!
ELE QUER SABER
QUANTAS PEÇAS TEM!
VAMOS AJUDA-LO?

2) A BOLA DO RUBINHO FUROU, O DOCE DA ANA CAIU NO CHÃO
E A SUZANA DEIXOU DERRAMAR SUCO EM SEU LIVRO. QUAL
ATITUDE ELES DEVEM TER? TER PACIÊNCIA NA SITUAÇÃO OU
FICAREM BRAVOS?

3) VAMOS LEVAR O RUBINHO ATÉ
A PIA PARA LAVAR AS MÃOS?

CRIANÇAS ENTRE O6 A 10 ANOS

ENSINO FUNDAMENTAL
ANOS INICIAIS
1)

Precisamos ter paciência nas tarefas, como esperar a sua vez para servir o prato ou aguardar
os pais trazerem o alimento. Quais outras situações você identifica que precisa ter paciência? Vamos
ajudar a Turma do BENE:) a descobrir como ser mais pacientes no dia a dia?

2) Mãos à massa!

Para aprender a ter paciência, vamos colocar a mão na massa. Com a ajuda dos pais, vamos produzir massinhas para construir outras coisas muito legais! Veja a receita abaixo e se divirta muito e
com paciência!
Receita:
2 copos de farinha de trigo
1/2 copo de sal
1 copo de água
1 colher de chá de óleo
Modo de Fazer:
Numa tigela grande, misturar todos os ingredientes
e amassar bem até ficar boa para modelar. Guardar
em saco plástico ou vidro bem tampado.
Siga todas as instruções através do vídeo:
>> CLIQUE AQUI! <<

3)

Ajude a turma do BENE:) a formar as palavras abaixo, que representam o que é paciência,
através das sílabas que estão embaralhadas.

4) Já que estamos trabalhando a paciência com as letras e as palavras, vamos escrever o alfa-

beto da paciência utilizando a primeira letra de cada palavra na sequência do alfabeto. As palavras
devem ter a ver com a paciência e como podemos desenvolvê-la em nossa vida através de atitude. A
gente vai começar para te ajudar!
A judar a mamãe em casa
B rincar sem brigar
C alma para fazer as tarefas

AGORA É COM VOCÊ!

5)

Vamos agora escrever um pequeno parágrafo sobre o que é ser paciente? Prepare com muito
cuidado e mostre para seus pais a sua ideia!

PRÉ-ADOLESCENTES E ADOLESCENTES ENTRE 11 A 14 ANOS

ENSINO FUNDAMENTAL
ANOS FINAIS
1) Qual a cor do meu lençol?
Um jogo para os adolescentes e toda a família! Os participantes estão reunidos e o facilitador tem
uma lista preparada previamente com perguntas como estas:
Qual a marca do microondas da cozinha?
Quantas cadeiras temos na casa?
Qual a cor do tênis da mamãe?
Quantos pratos há na cozinha?
É interessante notar como os participantes tentarão descobrir em grupo as respostas de algumas
perguntas e perceberão que não chegam a um consenso, pois não conhecem muitas coisas de seu
próprio ambiente familiar. A ideia é ter paciência para pensar e responder em grupo!

2) O Mascote da Família
Os participantes deste jogo são divididos em dois grupos. Em um deles, no time 1, cada participante receberá a seguinte folha de instruções de como fazer a cabeça de um cachorro de origami:

O time 2 receberá apenas uma folha de papel em formato quadrado e uma caneta, para desenhar
os detalhes da figura, mas nunca poderá ver a folha de instruções.
Depois de aprenderem como se faz a cabeça do cachorro, cada participante do time 1 se posicionará atrás de cada integrante do time 2, que estarão sentados em uma cadeira em sua frente.

O objetivo de cada integrante do time 1 é passar instruções verbais para o seu companheiro no
time 2 fazer a cabeça do cachorro. Mas eles nunca poderão tocar no papel ou no colega do outro
time, fazer desenhos, indicar locais com o dedo ou, é claro, mostrar a folha de instruções.
Da mesma forma, os integrantes do time 2 não devem conversar entre si, nem olhar para o trabalho dos outros. Conforme este jogo for se desenrolando, as pessoas vão notar como é difícil passar
instruções para uma outra pessoa e se divertirão bastante com os resultados das dobraduras. Será
um jogo de paciência!

3) O Jogo das Somas
Para jogar é preciso ter calma e paciência e com muita atenção, seguindo as orientações.
Um facilitador irá dizer o que precisa ser somado. Cada participante deverá fazer a soma de cabeça. Não poderá ser utilizado nada para ajudar, nem papel e caneta, nem calculadora.
As somas devem fazer parte do grupo, como por exemplo:
- Qual a soma das idades de cada participante do grupo?
- Qual a soma do número de sapatos de cada um do grupo?
- Qual a soma dias úteis de trabalho de cada um do grupo?
E assim por diante! O facilitador deverá ter mais perguntas.
O paciente para se lembrar e somar será o vitorioso!

PARA ASSISTIR
Sugerimos abaixo alguns desenhos
que falam sobre a paciência!

• PARA AS CRIANÇAS:
BOB ZOOM e a Paciência
Paciência, Joãozinho
A Turma da Graça – Chá de Paciência
A História do Louva Deus e a Paciência

• PARA OS ADOLESCENTES:
Vamos assistir alguns filmes e perceber como a paciência se desenvolve em cada um deles?
Up: Altas Aventuras:
A esperança e a superação são os sentimentos desta animação. Carl Fredericksen perdeu a esposa há algum tempo e, a partir daí, vive solitário e cabisbaixo.
Em volta do seu terreno, estão construindo enormes
torres. Ele se vê pressionado, e terá que vender a sua
casa ou ser internado num asilo. Para fugir da situação, ele embarca numa jornada que sempre quis fazer com a companheira de vida: conhecer o Paraíso
das Cachoeiras, na América do Sul. O curioso é que
ele utilizou a própria casa como meio de transporte,
sendo levada por milhões de balões de gás Hélio. Carl
consegue nessa viagem desmontar toda a tristeza e
chatice e fazer novos amigos. Volta a sorrir de novo.

Indomável Sonhadora
Hushpuppy, de 6 anos, mora com o pai, Wink,
numa propriedade devastada, numa região do sul
da Louisiana sujeita a enchentes e outras catástrofes.
Sem mãe, a menina se relaciona com seu ambiente
confiando em sua rica imaginação.

Desafiando Gigantes
Shiloh Eagles é o time de futebol americano de
um colégio dos Estados Unidos. O grupo sonha em
vencer uma temporada, mas os fracassos são tantos
que o treinador que prepara o time há seis anos, Grant
Taylor, está a ponto de desistir. Um visitante inesperado, porém, o faz mudar de ideia.

As Crônicas de Nárnia
Por causa da Segunda Guerra, os irmãos Pevensie – Pedro, Edmundo, Susana e Lúcia – deixam Londres e passam
a morar no campo. Lá descobrem uma passagem para o mundo mágico de Nárnia, onde engajam-se na luta contra o
mal ao lado do leão Aslam, capaz de sacrificar-se no lugar de Edmundo para livrá-lo da morte.”

• PARA OS PAIS:
Por que devemos ensinar as crianças a ter paciência? - Studio da Criança

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:

JOGUE O DADO
E RESPONDA
QUAL A HISTÓRIA OU
TEMA PRINCIPAL?

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

QUAIS OS PERSONAGENS
PRINCIPAIS?

QUAIS AS PERGUNTAS QUE VOCÊ
TEM SOBRE A HISTÓRIA?

QUANDO E ONDE
ACONTECEU A HISTÓRIA?

QUAIS AS LIÇÕES DA HISTÓRIA
VOCÊ TIROU PARA SUA VIDA?

Para conhecer mais sobre o Programa BENE:)
Socioemocional, acesse nosso site!
WWW.PROGRAMABENE.COM.BR
Poste suas ações em família e marque o BENE:)!
Queremos ver como o bem está se espalhando
por tantos lares!

Use a hashtag:

#beneemcasa

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!

