Parecia um dia normal, as crianças estavam contentes, brincando
enquanto a aula não começava. Mas, assim que tocou o sino, um
grupo rapidamente se encaminhou para a sala de aula.
Era a turma da tia Lulu, que estava bastante animada. É dia de
contação de história e eles adoram.

04

05

Todos ajudaram a tia Lulu na organização, pois neste dia, a sala de aula
fica diferente, as carteiras ficam encostadas nas paredes e são colocados
tapetes no chão para as crianças sentarem confortavelmente.

06

A tia Lulu deu bom-dia e disse:
– Muito obrigada, crianças, pela ajuda,
a sala está linda. Tirem seus sapatos e
acomodem-se nos tapetes.

07

Enquanto pegava um livro de capa bonita e brilhosa,
ela começou a falar:

08

– Vou contar para vocês a história do Duende Encantado, ele vai
ensinar a importância de ser bem-educado. Vocês passarão uma
boa parte do tempo aqui na escola, por isso é preciso aprender a
conviver com o outro, respeitando e se integrando. Isso também
vale em casa, com a família ou com os seus amigos, onde quer
que se encontre com eles.

09

E a tia Lulu começou:
–Olá, criançada! Eu sou o Duende Encantado, moro dentro da
cabecinha de cada um de vocês. Vocês já me conhecem. Sabe,
aquela vontade que às vezes a gente tem de fazer uma malcriação, não por maldade, mas para ser engraçado?

10

– Daí vem aquela vozinha de dentro de vocês que diz: “não faça
isso”! Essa vozinha sou eu, e quero ensinar a vocês o valor das boas
maneiras. Se você praticar, uma criança encantadora se tornará.

11

Para isso acontecer, regrinhas de convivência vocês têm que aprender e usar todos os dias na escola, em casa, aonde vocês forem.
Amiguinhos, escutem com atenção, tudo o que eu vou falar, e não
esqueçam de praticar:
As pessoas com gentileza vocês têm que tratar;

Cumprimente a todos, com um sorriso no rosto, de manhã, de
tarde e de noite;
Em casa, ao acordar bom-dia você tem que falar, e não esqueça de dizer boa-noite ao se deitar;
Na escola, não esqueça de falar bom-dia ou boa-tarde ao chegar, dependendo do horário que você estudar e felizes vão
ficar as pessoas que você cumprimentar;

12

13

Quando for pedir algo, por favor deve usar;
Não esqueça de devolver o que pegar emprestado;
Compartilhe seus brinquedos na hora de brincar. E depois de
usar, não esqueça de guardar;

14

Não brigue e nem fale mal do coleguinha;
Peça desculpa, mesmo que tenha sido sem querer, toda vez que fizer
algo que magoou seu coleguinha;
Ofereça ajuda, em casa e na escola, toda vez que alguém for precisar.

15

Depois de atendido, obrigado tem que falar. Se for menina, se diz muito obrigada e, menino, muito obrigado;
Na sala de aula, obedeça ao professor e não esqueça de
levantar a mão, quando quiser falar;

Se estiver em uma fila, não passe a frente do coleguinha,
aguarde a sua vez;
Não saia correndo, esbarrando nas pessoas, peça licença
para passar, quando de espaço for precisar;

16

17

Fiquem atentas crianças, a tudo que eu ensinei. Pratiquem todo dia, esta
forma de agir. São atitudes importantes que para sua vida vão servir.

18

Assim, termina meus ensinamentos a vocês, agora tenho que andar,
para sua cabecinha devo voltar, tchau, criançada.

19

As regrinhas de convivência que vocês aprenderam na história e praticarão todo dia, chamamos de boas maneiras – disse tia Lulu – agora
quero saber quem já usou estas regrinhas?

20

As crianças começaram a falar ao mesmo tempo. Todas queriam dizer que já conheciam as regrinhas e que as utilizavam diariamente. E
você, conhece e pratica as boas maneiras?
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Este livro utiliza papel que segue as leis ambientais de proteção à natureza.

O Duende Encantado, tem como objetivo central demonstrar às
crianças os valores e as boas maneiras para uma convivência saudável e respeitosa. Escrito e ilustrado para crianças, este livro é um
dos materiais desenvolvidos no Projeto CDF - Cidadão Do Futuro,
que promove o acesso de crianças às atividades pedagógicas que
privilegiam o lúdico, trabalham a autonomia, a fantasia, a leitura, a escrita e a interpretação de textos, fomentam a capacidade
de aprender, o desenvolvimento de habilidades socioemocionais,
cognitivas e estimulam os pequeninos a serem sujeitos do seu próprio aprendizado, incentivando-os à busca contínua de conhecimento e cultura, fontes de formação cidadã e transformação social.

