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— Sabe, eu também achava 
responsabilidade uma chatice. 

Mas preciso te contar um segredo!



— Responsabilidade não é só 
essas coisas que os pais falam, amiguinho. 

Não é só arrumar o quarto 
e ajudar o irmãozinho.



— Responsabilidade é muito mais
que isso! 

Vem comigo que eu te conto,
vamos para uma missão secreta. 
Pode entrar na minha supernave, 



a porta já está aberta.



— Vou te explicar com um bom exemplo: 
quando ligamos o motor da nave, 

acontece uma ação. 

Você poderia ligar ele para mim?
É só usar seu pensamento.



— Uau, obrigado! Sua ação gerou uma reação, 
uma consequência: o lançamento do foguete. 

E agora estamos no espaço!



— Viu só? Você é o responsável 
por essa viagem incrível. 

Afinal, foi você quem ligou o motor.



— E isso não é chato. Isso é demaaaaaais! 
Agora vamos voltar para a Terra.



— Como eu estava dizendo, 
toda ação tem uma consequência. 

Mas nem sempre o resultado é bom.



— Veja aquele menino no parque, 
feliz e sorridente. 

Mas está soltando pipa
sem olhar para frente.



— Agora, ele tropeçou na pedra e caiu. 
Então, ele é o responsável por sua queda. 

Você viu?



— Às vezes, a gente erra na vida 
e sofre as consequências. 

Mas não tem problema, não. 

Faz parte de crescer,
levar alguns tombos 



e cair no chão.



— Veja também aquele garotinho,
ele errou muitos chutes no último jogo. 

Por isso, está praticando bastante. 
Isso é uma ação!



— Agora quer ver algo divertido? 
Que tal a gente dar um pulo no futuro?



— Seguuuuraaaaaaaa!



— Já estamos no futuro, 
num belo dia de sol. 

E vamos direto 
para um estádio de futebol!



— Quer cachorro-quente ou pipoca?



— Está vendo aquele craque 
fazendo mais um gol? 

Adivinha quem é? 

É aquele garotinho 
que chutava a bola 



até cansar o pé.



— Treinar duro teve uma consequência:
virar um grande jogador. 

Ou seja, ele é responsável por isso.



— É hora de voltar para o presente. 
Seguraaaaaa!



— Bom, agora você já sabe um segredo:
responsabilidade não é chatice.

E ainda ajuda a realizar seus sonhos. 
Eu te disse!



— Afinal, se somos responsáveis, 
é porque temos o dom de escolher. 

Então, que tal escolher ser feliz?



— Ah...e sobre arrumar a cama, 
faça logo para poder brincar! 

E enquanto realiza a tarefa,
pode soltar a voz e cantar!



— Essa ação terá uma reação: 
diversão sem perturbação. 

Por hoje é só, amiguinho.
Até mais!
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Sobre o livro 

O lado inspirador da responsabilidade.

Ensinar os filhos a serem responsáveis é um dos grandes desafios dos pais. E
uma uma tarefa nada fácil. 

Isso porque, as crianças associam responsabilidade a algo chato e imposto. E
desse jeito nunca irá funcionar. Mas imagina se elas pudessem enxergar esse
conceito de outra forma. 

Bom, essa é a grande missão desse conto. Aliás, nada fácil também! Mas o
autor aceitou o desafio, arregaçou as mangas e usou muita criatividade pra
fazer esse livro com carinho para você e seus filhos ou sobrinhos. 

E a estratégia adotada é mostrar o outro lado da responsabilidade, mostrar
que ser responsável é um verdadeiro dom daqueles que podem fazer escolhas.

E, por isso, convida os pequenos a assumirem suas responsabilidade e serem
os verdadeiros autores de sua vida. Ou seja, convida as crianças a buscarem
seus sonhos.



Mais dicas 

1. Desenvolva autonomia.

Quanto mais autonomia você desenvolve em seu filho, mais responsável ele
será. E a grande dica para evoluir essa habilidade é dar a ele, de forma
gradual, o poder de escolher. 

Você fará isso por meio de escolhas orientadas. Ou seja, ele poderá escolher
entre as opções que você oferecer. Afinal, não dá para deixar uma criança de
três anos, por exemplo, escolher sem restrições o que vai comer ou vestir.
Imagine o resultado! Por isso, ofereça opções e trabalhe a autonomia aos
poucos.



Mais dicas 

2. Respeite a particularidade de cada criança.

Ao desenvolver responsabilidade em seus filhos, lembre-se que cada criança
é única. Para algumas, lidar com muitas opções pode ser confuso e gerar
bastante ansiedade. 

Então, trabalhe de acordo com a singularidade de cada criança, respeitando
sempre o seu tempo. O importante é evoluir.



Mais dicas 

3. Reconheça atitudes responsáveis.

Quando seu filho age de forma responsável, você precisa demonstrar que
reconhece sua atitude. Mas cuidado com exageros ao elogiar. 

Os elogios devem ser sinceros e condizentes com a realidade. Por exemplo,
de acordo com a psicóloga Mariana Freire, é bem melhor dizer “fico feliz de
ver como você é responsável e dedicado aos seus estudos”, do que “você é
muito inteligente”. 

No primeiro exemplo, você elogiou a atitude do seu filho e no segundo você
determinou uma característica. 

Agora, imagine se ele fosse mal em algum teste. Do segundo modo, pensaria
“não sou tão inteligente assim”. Mas, do primeiro, poderia pensar da seguinte
forma: “Não me esforcei o suficiente. Na próxima, estudarei mais”.



CONHEÇA TODAS AVENTURAS DA SÉRIE 
CLIQUE AQUI!
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