VIRTUDE: OBEDIÊNCIA
Apresentamos a você nossa quinta e última unidade do BENE:) em Casa. Falaremos nesta unidade
sobre obediência! Ser obediente é ouvir atentamente aquele que fala e atender prontamente as suas
orientações.
Vivemos dias de desafio nesta quarentena, onde precisamos ensinar às crianças e aos adolescentes a serem obedientes, cumprindo as orientações para que todo o processo que estamos passando,
onde sempre há muita novidade, aconteça com calma e tranquilidade.
Ser obediente permitirá aos mais novos vivenciarem os desafios e compreenderem que as autoridades ao seu redor devem ser ouvidas e obedecidas. Quando a obediência é vivida como virtude, traz
tranquilidade interior, gerando um sentimento de proteção e amparo.

Neste material, teremos dicas para os pais, proposta de atividades em família para cada faixa etária e sugestões de vídeos e filmes que vão inspirar a todos a serem confiantes.
Para conhecer mais o Programa BENE:) de Formação Ética e Socioemocional, acesse o site
www.programabene.com.br!
Em obediência, seguimos espalhando o BENE!

É HORA DE TER
OBEDIÊNCIA!

VIRTUDE
DA SEMANA:
Temos passado dias muito difíceis e conturbados, com incertezas e mudanças praticamente
diárias. A economia foi afetada gravemente e, com ela, outras áreas também estão extremamente afetadas. Mais de 191 países tiveram, por exemplo, suas escolas fechadas.
Diante desse cenário, estamos quase que todos em casa, convivendo diariamente com as
mesmas pessoas, praticamente somente com nosso núcleo familiar. Nesse ambiente, podemos
então observar mais de perto o comportamento de nossas crianças e até fazer uma análise das
nossas próprias atitudes.
A palavra obediência vem do latim oboedire = escutar com atenção, de OB, “atenção”, +
AUDIRE, “escutar”) e é uma das virtudes que trabalhamos. Define-se como um comportamento
pelo qual um ser aceita as ordens dadas por outro. O termo obediência, tal como a ação de
obedecer, conduz da escuta atenta à ação, que pode ser puramente passiva ou exterior ou, pelo
contrário, provocar uma profunda atitude interna de resposta. Quando obedecemos, estamos
dando “ouvidos” ao outro que nos alerta a respeito de algo ou nos solicita algo.
Em nossa sociedade, o termo obediência nem sempre é visto com bons olhos, mas de fato,
é uma virtude muito importante, pois no caso das crianças, está vinculado à proteção. Quando
solicitamos algo aos nossos filhos, o fazemos para protegê-los, para ensiná-los a viver em sociedade, ou simplesmente para aprenderem uma nova situação.
O nível de obediência entre as crianças e adolescentes é muito variável, depende muito de
como você tem desenvolvido isso com seus filhos. Reforçar os atos positivos de longe é ainda
a melhor solução, ou seja, você solicitou algo, eles fizeram, vá lá e fale algo do tipo “fiquei
muito feliz com sua atitude”, ou ainda “parabéns, você cumpriu o que eu pedi”. Um abraço ou
simplesmente um afago na cabeça também contribuem muito para que a criança entenda que
obedecer é importante e desejável.
Com as crianças e adolescentes em casa é necessário exercitar a virtude da obediência. Não
desista, sabemos que educar é trabalhoso, mas ver os filhos crescidos e com um bom caráter
formado, fará tudo valer a pena.
Iolene Lima
Psicopedagoga, Consultora Educacional e Assessora Acadêmica do Programa Bene

PROPOSTAS DE
ATIVIDADES EM FAMÍLIA
1 – Obedecer ou padecer?
Essa dinâmica tem como objetivo principal
fazer refletir sobre nossa disposição em sermos
obedientes.
Você vai precisar:
1 Caixa com tampa
1 Chocolate
Fita adesiva
Primeiramente, coloque o chocolate na caixa e
afixe-o com a fita adesiva. Em seguida, organize a
família em círculo.
Apresente a caixa e informe:
- Dentro desta caixa tem uma ordem a
ser obedecida por apenas uma pessoa, sem
reclamações e sem ajuda dos demais. É
importante salientar a necessidade de obedecer
integralmente à ordem que está dentro da caixa
e que esta pode ser algo muito difícil de se fazer.

2 – Palmas Para Você!
Ser obediente nos proporciona conseguir
alcançar diversas metas. Essa dinâmica tem
como objetivo compreendermos a importância
de sermos obedientes para alcançarmos o que
pretendemos, seguindo as ordens e conselhos
daqueles que estão perto de nós e querem nosso
bem!
A dinâmica consiste em uma pessoa encontrar
um objeto escolhido e escondido pelo restante do
grupo através da intensidade das palmas.
Primeiramente, deverá se escolher um
participante da família. Ele deverá ser retirado
do local da dinâmica. O objeto, então, deverá ser

- Esta caixa vai passar de mão em mão, ao
sinal de um comando ou quando a música
parar, quem estiver com a caixa na mão, deverá
obedecer a ordem contida dentro da caixa.
Pergunte para quem ficou com a caixa: Vai
obedecer ou vai padecer?
Se a pessoa escolher obedecer, deve abrir
a caixa, se for padecer, continua a dinâmica,
rodando a caixa. É importante fazer um “medo”
sobre o que tem dentro da caixa, para que a
dinâmica tenha mais tempo de realização.
Façam este procedimento pelo menos 3 vezes.
O participante abrirá a caixa e encontrará a
seguinte ordem: “Coma o Chocolate”.
A lição da dinâmica deve ser enfatizar que
obedecer é algo necessário e que gera bons frutos
para nossa vida. Lembre-se também de dizer que
é importante saber a quem estamos obedecendo
e a o que. Não podemos nos submeter a regras de
estranhos e que possam gerar algo mal. Dialogue
sobre isso na conclusão da dinâmica.

escondido. A pessoa retornando deverá andar
pelo local. A medida que se aproxima do objeto,
as palmas, através da intensidade, devem indicar
se está perto ou não, até encontrar.
Quando o participante escolhido estiver
próximo ao objeto, as palmas deverão ser rápidas
e fortes; quando estiver distante dele, as palmas
deverão ser lentas e fracas.
Por fim, explique que o participante conseguiu
descobrir onde o objeto estava porque se orientou
através das palmas, sendo obediente às instruções
dadas. Reflita sobre a importância de se seguir
instruções à risca.

3 – Siga as Instruções
Essa dinâmica mostrará o quão importante é estarmos atentos e obedientes aos comandos que nos
são dados e revelará que a pressa é a pior inimiga da perfeição. Leia atentamente o passo a passo desta
dinâmica e veja se você realmente é obediente.
Entregue as instruções abaixo para os participantes e os deixe realizar o que se pede. Não fale nada.
Apenas oriente na leitura de todas as instruções antes de começar. Entregue uma folha e um lápis.
Instruções:
Atenção! Leia tudo antes de começar, mas trabalhe o mais rapidamente que puder. Em seguida, passe
para a questão seguinte!
1.

Escreva seu nome no canto direito superior desta folha;

2.

Faça um círculo no seu nome;

3.

Desenhe cinco quadradinhos no verso desta folha;

4.

Faça um X em cada quadrado;

5.

Escreva seu primeiro nome no canto esquerdo inferior desta folha;

6.

Faça um círculo em volta do último quadrado do verso;

7.

Faça um X no canto esquerdo inferior desta folha;

8.

Faça um retângulo bem no centro (no verso da folha);

9.

Diga em voz alta o seu nome completo;

10. Faça três pequenos pontos no alto de sua folha com a ponta da caneta;
11. Diga em voz alta o seu primeiro nome quando atingir este ponto;
12. Se você acha que seguiu as instruções cuidadosamente até este ponto, diga em voz alta: “Eu
segui as regras”;
13. No verso da folha em branco some 8950 com 9905;
14. Faça um triângulo enorme no verso desta folha e não faça a questão seguinte;
15. Agora que você leu tudo atentamente, faça somente a sentença dois. Ignore todas as instruções,
mas, por favor, não revele ao seu colega do lado!
Conclusão da Dinâmica
Converse sobre o que significa obedecer as regras e como isso pode ser positivo em nossa vida!
Divirtam-se com o resultado da dinâmica e percebam onde foi que cada um errou.

4 – Lista da Obediência
Toda casa precisa de regras para que tudo aconteça bem. Vamos preparar a lista da obediência do
seu lar? Elabora junto com toda a família uma lista, onde tudo o que deve ser obedecido estará listado.
Lembrando que obedecer é uma virtude que gera o bem de todos. Por isso, discuta e amadureça cada item
na vida de todos, lembrando que todos tempos regras para obedecer, tanto pais, como filhos!

PARA ASSISTIR JUNTOS
PROCURANDO NEMO
O passado reserva tristes memórias para Marlin nos recifes de coral, onde perdeu sua esposa
e toda a ninhada. Agora, ele cria seu único filho Nemo com todo o cuidado do mundo, mas o
pequeno e simpático peixe-palhaço acaba exagerando durante uma simples discussão sobre
obediência e acaba sendo capturado por um mergulhador. Agora, o pai superprotetor precisa
entrar em ação e parte numa busca incansável pelo mar aberto, na esperança de encontrar seu
amado filhote. Classificação: Livre

UMA LIÇÃO DE VIDA
Baseado em fatos reais, o filme conta a história de Kimani Maruge, um queniano de 84 anos
que está determinado a aproveitar sua última chance de ir à escola. Desta forma, para aprender
a ler e escrever, ele terá que se juntar a crianças de seis anos de idade. Classificação: Livre

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

