
Você Pode Ter Boas Maneiras 
Ter boas maneiras é tratar os outros do 
jeito que você gostaria de ser tratado. 
É fazer e dizer coisas  que ajudam as 

pessoas a sentir-se especiais, demonstrar 
que você as aprecia e se importa com 

suas necessidades. 

Quando você tem boas maneiras, as pessoas querem ficar perto de 
você, ser suas amigas, ajudá-lo e fazer coisas que o fazem feliz. 



Cada dia apresenta 
muitas ocasiões em que 
você pode mostrar boas 
maneiras. Seguem-se 

algumas:

• Use estas palavras 
educadas sempre que 

possível:

—Diga “por favor” quando 
pedir algo, e as pessoas 
ficarão felizes de fazer o 

que lhes pede.
—Diga “obrigado” quando 
alguém tiver feito algo por 
você ou lhe dado alguma 

coisa. 
—Diga “de nada” quando 

alguém lhe disser 
“obrigado”.

—Diga “com licença” 
ao invés de interromper 

alguém quando está 
falando. Depois espere até 
a pessoa parar para você 

falar.

Com licença, 
Papai.

Com licença,  
senhor. Pode me dar 

1 kg de maçãs? 

Claro. Maçã  
gala ou argentina 

deliciosa? 

Obrigada por me 
ajudar a atravessar 

a rua, querida. 

De  
nada.

 Obrigado 
por 

controlar 
o trânsito, 
Seu guarda.



•  Quando lhe 
apresentarem uma 
pessoa, olhe para ela, 
sorria e diga oi.

• Seja delicado e 
mostre respeito 
pelos seus pais e 
professores.

• Escute quando 
outras pessoas 
estiverem falando.
 

 
Oi, Sr. 

Bernardo.

Sr. Bernardo, 
gostaria que 

conhecesse o meu 
filho Jaime.

Joselia,  
você poderia fazer 
o favor de apagar o 

quadro branco?

Sim,  
Sta. Helena.

Neste museu 
vamos 

aprender sobre 
a vida selvagem 

da região. 
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• Tenha boas maneiras à mesa.• Fale baixo, principalmente quando 
estiver brincando dentro de casa, 
para não perturbar os outros.

• Seja cortês com 
as outras crian-
ças na escola e 
quando estiver 
brincando.

Em tudo... façam 
aos outros o que 
vocês querem que 
eles lhes façam…. 
(Mateus 7:12 NVI)

Papai, pode 
passar o sal, 
por favor?

Obrigada por jogar 
badminton comigo, 

Laura. 


