
O Sol Brilhará de NovoNo 

Jardim

O que aconteceu, Laura?

Não passei no 

questionário de 

hoje, papai!

Era difícil

demais para mim, e 

agora não me sinto 

feliz nem com vontade 

de tentar de novo.
Sinto muito 

que esteja 

desencorajada.

Você está vendo 

aquele lindo 

girassol ali?



Talvez eu devesse 

simplesmente me arrancar 

pela raiz e ir para outro 

lugar que tenha mais sol.

O que o girassol não percebe é 

que a chuva não dura para sempre. 

Na realidade, o girassol e as 

outras plantas precisam de chuva, 

para terem a água necessária para 

crescerem. Até as minhocas que vivem 

na terra precisam de água 

para ficarem saudáveis.

Imagine se ele 

ficasse triste cada 

vez que a chuva 

encobre o sol. O 

girassol precisa 

de muito sol para 

crescer e ficar 

bem alto, mas o 

que aconteceria se 

depois de chover 

vários dias o 

girassol achasse 

que era difícil 

demais voltar a 

crescer. 

Ou se a flor se 

preocupasse 

achando que 

a terra está 

molhada demais 

e suas raízes 

podiam se soltar 

solo e ela cairia 

por terra. Podia 

parecer difícil 

demais para ela se 

manter ereta com 

toda aquela chuva 

e tempo sombrio.



À medida que a planta 

cresce, suas raízes 

vão se aprofundando 

mais no solo. As raízes 

ajudam a planta a se 

fortalecer. As raízes 

também extraem alimento 

da terra para a planta.

Este alimento ajuda o 

caule, as folhas e as 

pétalas a crescerem 

fortes, altos e lindos. 

À medida que a planta 

fica mais forte, mesmo 

que o vento sopre, ela 

continua firme.

Lembrem-se que o sol 

está sempre brilhando, 

mesmo atrás das nuvens 

ou da tempestade. Com o 

tempo, a planta voltará a 

sentir o calor do sol.



Quando acontecem coisas que deixam você 

desencorajado ou para baixo, não têm que deixar isso 

arruinar seu dia. Pense nessas dificuldades como se 

fossem nuvens cobrindo o céu. Por mais escuras e 

tempestuosas que pareçam essas nuvens, o sol ainda 

está brilhando, e a seu tempo sairá de novo de trás 

delas.

Crianças a lição de

hoje nos ensina que quando as 

nuvens escuras cobrirem o céu e 

você se sentir para baixo, não deve 

esquecer que, atrás dessas nuvens, 

o sol continua brilhando do

mesmo jeito de sempre.

Sim, mamãe.

Como está 

indo com o seu 

questionário de 

matemática?

Estou quase 

terminando Sra. 

Olga.Ótimo.

Lição de hoje: 
Como ser um 
girassol feliz

Isto é difícil!



Você tem que ser paciente e continuar perseverando, 

mesmo quando enfrenta dificuldades. Essas 

dificuldades podem ensiná-lo a perseverar.

Faça o seu melhor e, com o tempo, 
irá ser bem sucedido.

Isto não é fácil para mim, 

mas vou continuar tentando e 

fazendo o meu melhor.

Terminei! Não 

foi tão difícil 

quanto eu 

achava.

Maravilha!

Eu sabia que você 

conseguiria, 

Laura.



Obrigada, papai, por ter 

me contado a história do 

girassol ontem. Hoje na 

aula estava sendo difícil 

entender a lição.

Mas lembrei do

que você disse sobre

tentar mesmo quando é 

difícil continuar tentando, e 

depois no final tudo

fez sentido.

Que bom, Laura. 

Vale sempre a pena 

perseverar!

Quando você está tentando fazer 

algo que parece difícil demais ou 

está desencorajado com algo que 

aconteceu, lembre-se de se manter 

positivo e perseverar. Não permita 

que o desencorajamento e a tristeza 

o impeçam de tentar. No final, vai ficar 

feliz de não ter desistido.
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