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A MENINA QUE APRENDEU A COMPARTILHAR 

Todo o dia Maria saía com sua mãe no final da tarde para ir brincar com seus amigos 

no parque. Quando se encontrava com eles, ficava feliz e queria começar logo as 

brincadeiras. Porém, as crianças do parque não gostavam muito de Maria, porque ela 

não compartilhava seus brinquedos com ninguém e ficava chateada até os amigos 

desistirem de pegá-los. Todas as crianças daquele parque compartilhavam seus 

brinquedos, mais quando era para Maria compartilhar o seu, a chateação era grande, 

essas atitudes faziam com o que os seus amigos se distanciassem dela. Quando eles 

chegaram no parque, por exemplo, tentavam se esconder ou fingir que não a tinham 

visto. 

Com o tempo, Maria passou a perceber a indiferença dos seus amigos. Foi ficando 

triste e desanimada para ir brincar no parque e, quando ia, queria voltar logo para casa. 

Sua mãe percebendo que havia algo errado, foi conversar com os amigos de sua filha 

para saber o que estava acontecendo. Chegando lá, eles explicaram toda a situação. A 

mãe de Maria resolveu explicar para a filha que para ter amigos é preciso conviver 

harmoniosamente com eles, é necessário aprender a compartilhar. Maria não queria ficar 

sem amigos e entendeu a importância de compartilhar os seus brinquedos com eles. 

No dia seguinte, Maria foi ao parque, chegou perto de seus amigos e perguntou 

quem queria brincar com sua boneca preferida. As crianças riram e abraçaram-na, pois 

agora ela tinha entendido que para ter amigos é preciso saber compartilhar sempre! 

1) De acordo com o texto “A menina que aprendeu a compartilhar”, assinale, com um X, 

as afirmativas que apresentam a explicação correta da palavra CONVIVÊNCIA.  

(  ) Convivência é aprender a compartilhar os brinquedos, aceitar a ideia de quem pensa 

diferente, repartir o alimento e cooperar com o outro. 

(  ) Convivência é estar junto com as outras pessoas em atitude de respeito, paz e 

harmonia. 

(  ) Convivência é viver apenas com as pessoas que possuem a mesma opinião e seguem 

a mesma Tradição Religiosa. Diferenças impedem a convivência. 

2) Circule as ilustrações que apresentam exemplos de boa convivência entre as pessoas.  
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3) O nosso primeiro grupo de convivência é a família, pinte a palavra a seguir utilizando 

apenas as cores primárias. 

4) Observe as cerâmicas africanas, escolha uma e enfeite utilizando a sua criatividade. 

 


