Valores

e

atitudes

Cooperação

Bikeriderlondon/Shutterstock.com

Os valores cooperação e
prudência são fundamentais para
que possamos viver em harmonia
com as pessoas, tanto em casa
e na escola como na rua ou no
condomínio. Vamos aprender um
pouco sobre eles.

Levar em conta o coletivo e não somente o individual,
doar-se, construir alianças, desejar sempre o melhor, cultivar
bons sentimentos e manter uma atitude positiva são formas
de exercer a cooperação. Reconhecer o valor e o papel de cada
um e trabalhar coletivamente nos ajuda a obter resultados
para todos os membros de uma família, de um grupo de
amigos, de uma organização e da sociedade em geral.
A pessoa que coopera respeita as outras e ganha o
respeito e o apreço delas. Por isso, instala-se um ciclo
chamado de ganha-ganha: todas as pessoas envolvidas
ganham e ficam felizes!
a. Registre a seguir um exemplo de cooperação que você praticou.
Em casa
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Na escola

Prudência
Virtude de quem age com
moderação e bom senso. Comunicar
suas ideias de maneira clara e
adequada, refletir antes de tomar uma
decisão, pensar nas consequências de
seus atos para si, para o outro e para o
ambiente são formas de ser prudente.
Ser prudente implica em respeitar
regras e combinados, cuidar da saúde,
demonstrar respeito aos sentimentos e
à vida do outro.
Respeitar as leis de trânsito,
atravessando a rua na faixa de pedestre
e esperando o sinal verde, por exemplo,
são maneiras de exercer a prudência
além de respeito.
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a. Observe o comportamento das pessoas que moram próximo a
você com relação a algumas situações: no trânsito, em lojas, no
uso do telefone celular ou em outras ocasiões. Escreva a seguir
suas observações.
Atitudes certas

Atitudes erradas

b. Compartilhe com os colegas o que observou. Na sua percepção, a
maioria das pessoas adota os valores cooperação e prudência no dia
a dia? E você? E a turma, o que acha?
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