
Em Equipe

No 

Jardim

Hoje, nós vamos falar  
de trabalho em equipe. 

Trabalho em equipe significa 
trabalhar com outros em 
harmonia e confiança.

Está um dia lindo  
para um piquenique. Podem 
estender o cobertor aqui e 

colocar a comida em cima, 
por favor? Volto já.

Mas que 
barulheira é 

essa?

Eu ia fazer isso!

Eu ia sentar 
aqui.Não, eu vou 

colocar os 

pratos! Sentei primeiro!

Não me empurre!



Quando você está 
trabalhando com outros 
em algo, é importante 

trabalharem em equipe. 
Talvez nem sempre 

concordem, mas trabalhar 
juntos também significa 
procurar soluções que 
agradem à maioria,  

se não a todos.

Trabalhar em equipe requer esforço. Se assemelha muito a  
plantar um jardim. Um jardim não aparece por mágica.

PUUF!

É preciso tempo e esforço para se conseguir 
um jardim cheio de plantas saudáveis e felizes.

Nossa,  
o que aconteceu  

aqui?

Este jardim  
precisa ser  
cuidado!

Parece que vocês  
estão com dificuldade de 

concordar e trabalhar  
uns com os outros.



 Jesus, me  
ajude a trabalhar  

bem com o  
Jesse. 

Te amo,  
vovó!

Vou segurar a  
porta para senhora, 

 Sta. Patricia.

Obrigado. 

Sim, por favor. 

Muito 
obrigada!

Jesse, a ideia de  
recolher as pedras antes de 

capinarmos foi ótima.

Diz que as  
hortênsias crescem  
bem neste clima. 

Veja, Joana, as  
flores estão começando  

a nascer! 

Vou incluir na  
nossa lista.

Então, você está  
querendo saber que  

plantas crescem bem  
aqui nesta época  

do ano? 

Trabalhar em equipe significa decidir relacionar-se  
bem com os outros, mesmo que seja um desafio. 

Depois, precisam decidir juntos como 
vão alcançar as metas da equipe. 

Você tem que plantar sementes de amabilidade e harmonia na sua 
interação com os outros. E isso se faz com gentilezas e palavras amáveis.

E depois precisam regar as sementes de harmonia continuando a ser 
amáveis e gentis com os outros. Isso ajuda a criar o ambiente certo 

para o trabalho em equipe florescer.

Amor

Gentileza

Harmonia



Estou muito  
chateada com  

você!

Olá Caracol! A  
sua casca está tão  

brilhante hoje.

Crianças,  
quando vocês são 
amáveis e corteses 

umas com as outras, 
o termômetro da 
harmonia sobe.

Fora daqui,  
sua erva ruim!

Desculpe,  
Júlia!

Eu  
também  
arranquei  

uma!

Pedro,  
me desculpe 

também.

 Eu também  
estou chateado!

Cuidado com as ervas daninhas que tentam crescer no seu jardim. As 
ervas daninhas são as ações desamorosas, pensamentos e palavras 
que não são amáveis, que podem sufocar as plantas da harmonia.

Ao pedir desculpas às pessoas que você entristeceu com suas palavras 
desamorosas, estará arrancando as ervas daninhas do jardim do seu coração.

A harmonia floresce 
quando você faz o que 
pode para endireitar as 
coisas com as pessoas a 

quem magoou. Perdoar às 
pessoas que fizeram algo 
errado conosco também 
é outra forma de manter 

a sua equipe forte e 
trabalharem bem juntos. Ex

ce
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Para, sua erva 
daninha!

Termómetro da 
Harmonia



Agora o jardim  
está lindo!

 Posso ajudar  
no jardim?

Quero lhe  
apresentar meus novos 

amigos. Eles querem  
brincar com vocês.

Bem vindos!  
Estamos felizes por  

terem vindo visitar o  
nosso jardim.

Cultivar flores, vegetais, árvores e plantas no seu jardim, requer trabalho. Mas 
vale a pena o esforço pelo resultado final: um jardim lindo e produtivo. É a 

mesma coisa para se criar harmonia. Requer esforço, mas em equipe vocês 
podem realizar mais e se beneficiar com o que cada membro pode contribuir.

Os outros sabem 
quando vocês 
trabalham em 

harmonia. As coisas 
fluem melhor e 

existe um sentimento 
de harmonia e 

felicidade.

Claro!

Oi! Eu sou  
Minhoca.



Bem vindos ao  
nosso jardim, Sr. e  

Sra. Machado!

Está  
mesmo! Está  

deslumbrante! 

 Conseguem encontrar  
a minha família em todas  

as páginas? (Às vezes,  
até duas vezes!)Nossa, vocês fizeram 

 um trabalho incrível! Este 
jardim está lindo!

Seguem-se alguns passos para fortalecer 
a harmonia dos nossos esforços e para 
trabalharmos melhor em equipe: 

•	 Seja amigável.
•	 Demonstre apreço.
•	 Compartilhe com os outros.
•	 Perdoe.
•	 Peça desculpas.
•	 Seja amável com os outros, mesmo que 

cometam erros ou sejam desamorosos.
•	 Ajude os outros.
•	 Coloque as necessidades dos outros à 

frente das suas.
•	 Ore pelos outros.
•	 Vigie suas palavras. Evite dizer coisas 

que não sejam amáveis aos outros ou 
sobre eles.

Quando você trabalha em 
equipe para alcançar suas 

metas, as outras pessoas veem a 
amabilidade e harmonia que os 

une, e também  
querem participar.
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