
Dicas de Etiqueta, 1a Parte
Etiqueta consiste num conjunto de regras de comportamento que 
demonstram cortesia e amabilidade pelos outros. Quando temos boas 
maneiras, seguimos as regras da etiqueta.

Ter boas maneiras para demonstrar cortesia e consideração em tudo que 
fazemos, é uma forma prática de manifestar interesse e amor pelos outros.

Seguem-se algumas dicas que ajudarão você a usar de etiqueta.

Forme o hábito de agradecer às pessoas que fazem algo por 
você, como por exemplo:
cuidam de você
* o levam a passear
* brincam com você
* lhe dão presentes
* cozinham para você

Você consegue enumerar outras coisas que as pessoas fazem por você, 
e pelas quais pode lhes agradecer?

Obrigado 
por ser meu 
professor!

Raoni, 
obrigado por 

vir brincar 
comigo!

É divertido 
brincar com 
você, Kalita!



Agradecer às pessoas que lhe dão algo ou fazem algo por 
você as deixa muito felizes. Demonstrar apreço pela atenção 
delas é um gesto de gratidão.

É fácil estar agradecido quando você recebe algo que queria 
muito. Mas, e se alguém lhe der um presente que não é o que 
você queria? Mesmo assim, é importante mostrar que está 
agradecido.

“Em tudo dai graças” (1 Tessalonicenses 5:18a).

É legal agradecer pelas coisas que você gosta, mas é uma 
falta de consideração continuar pedindo mais, principalmente 
se a resposta que você recebeu foi um “não”.

Outra coisa é você se esquecer de saudar uma pessoa e 
apenas pedir presentes. Pode fazer a pessoa que lhe deu 
o presente sentir que você só gosta dela por causa dos 
presentes que lhe dá.

Temos 
entradas 

para o circo!

Oi,Tiago!

Que legal. 
Obrigado, 

papai!

Você trouxe um 
carrinho novo 

para mim?

Oi, tia Leila!

Ah, eu queria 
muito ir ao 
zoológico.

O Tiago não está 
nem aí com a minha 

visita. Ele só quer outro 
carrinho.

Eu gosto muito 
de ir visitar o 

Tiago!



Boas maneiras inclui não interromper 
ou incomodar as pessoas nos 
momentos em que elas precisam se 
concentrar ou descansar.

E depois espere tranquilamente até a pessoa lhe responder.

Quando alguém fala com você, a coisa educada a fazer é 
olhar para ela e responder.

Upa. Precisamos fazer 
silêncio. A mamãe está 

trabalhando na sua mesa.

Bom dia. Tudo 
bem com você?

Tudo ótimo. 
E você?

Licença, mamãe. 
Posso fazer uma 

pergunta?

Outra maneira de demonstrar 
consideração é evitar interromper 
alguém que está falando. Se precisar 
perguntar algo a alguém que está 
falando, espere até a pessoa fazer uma 
pausa e então fale …



Ser limpo e 
arrumado faz parte 

da etiqueta.

E lembre-se que faz parte 
de ser limpo e arrumado 
recolher seus brinquedos 
e limpar as coisas depois de 
as haver usado. É uma forma 
de mostrar consideração 
pelos seus pais.
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E lembre-se de também 
ajudar em casa. Seguem-
se algumas coisas que 
pode se oferecer para 
fazer:

pôr a mesa

lavar a louça

varrer o chão

tirar a poeira dos 
móveis e parapeitos das 

janelas

regar as plantas

E também é importante 
escovar os dentes, para 
que tenha um hálito 
agradável e um sorriso 
bonito.
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