
Construindo uma Equipe
No bairro do Tiago, tinha uma equipe de construção 
trabalhando num lote de esquina.
Cada vez que sua família passava por ali, Tiago 
perguntava para o pai sobre as diferentes máquinas e 
para que serviam.

--Os buldôzeres são usados para limpar 
e nivelar o terreno onde vão construir – 
explicou o pai. – É preciso fazer isso para 
construírem um alicerce sólido para a casa 
ou o prédio. – E depois o pai continuou 
explicando qual era o papel das outras 
máquinas no projeto de construção.



--Você reparou que cada uma das máquinas e 

pessoas têm uma função específica? – Perguntou 

o pai. – O caminhão basculante é usado para tirar a 

terra e detritos desnecessários, e o trabalho que  

faz é tão importante quanto o do guindaste.

--Esse guindaste consegue levantar coisas muito 

pesadas – comentou Eric.

--Sim – concordou o pai. – Mas só porque está 

fazendo um trabalho que parece mais importante, 

não quer dizer que os outros trabalhos não 

o sejam. Na verdade, às vezes até são mais 

importantes.

--Para fazer uma casa, é preciso que muitas pessoas 

trabalhem juntas. É preciso alguém comprar os 

materiais de construção e ferramentas, alguém para 

organizar os trabalhadores, alguém para colocar 

os canos no chão para a água e o esgoto, alguém 

para colocar o telhado, alguém que dirija as 

máquinas, e até alguém que pinte as paredes. 

--É muito trabalho! – Exclamou Tiago.

--É mesmo! E é muito importante todos trabalharem 

bem em equipe.”

Vejam como o 
guindaste consegue 

levantar aqueles 
troncos!



--Você imagina o que aconteceria se os pedreiros 

e serventes passassem o tempo todo discutindo e 

não concordassem na forma de fazer a casa? -- 

Perguntou o pai.

--Não conseguiriam fazer nada – respondeu Eric.

--Ou pior ainda, talvez fizessem o trabalho, mas 

não ficasse bem feito ou levassem muito tempo 

por trabalharem juntos – acrescentou o pai. O 

resultado seria uma casa que não seria segura para 

morar, e o tempo e dinheiro investidos teriam sido 

desperdiçados.

Trabalhar 
em equipe é 
importante.

– O trabalho em equipe facilita muito as 

coisas. Isso não quer dizer que nunca 

discordemos, mas podemos fazer um 

plano que ajude todos a trabalharem 

juntos e dê o melhor resultado.  

--Aprender a 

trabalhar com os 

outros é uma coisa 

muito importante – 

explicou o pai. 



Ás vezes, a parte mais difícil de 

trabalharmos juntos é encontrar 

formas de superar os desacordos. 

Requer paciência e compreensão para 

escutarem um ao outro e encontrarem 

uma solução. 

Lembre-se que, se você quer que as 

outras pessoas te escutem, você 

também tem que estar disposto 

a escutá-los. E se estiverem 

encontrando dificuldade de chegar a 

um acordo, seus pais ou professores 

podem ajudá-los a encontrar uma 

solução positiva juntos.

Você realizará o trabalho e será mais 

feliz se aprender a trabalhar com os 

outros. Criem, construam e trabalhem 

juntos em equipe.
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Mãe, o Eric diz que as 
máquinas de construção têm 
que ser amarelas. Eu já colori 

o meu buldôzer vermelho. 
Gosto mais de vermelho!

Ambas essas cores são vivas, 
e ajudam as pessoas a ver 
esses veículos grandes mais 

facilmente. 

Eu já vi veículos de várias 
cores em livros.

Talvez a minha 
escavadora possa ser 

vermelha.
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