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HISTÓRIA 

 

Unidade temática: Povos e culturas: meu lugar no mundo e meu grupo social. 

Objetos de conhecimento: Cidadania, diversidade cultural e respeito às diferenças sociais, 

culturais e históricas.  

 

Espelho Meu  

(Jair Oliveira) 

 

 

Vamos brincar de olhar pro espelho 

E ver o que ele diz para você? 

Mas esse espelho é diferente 

Também revela o que está dentro da gente 

O que você descobriria? 

O que você aceitaria? 

O que você melhoraria? 

Do que você iria se orgulhar 

Esse espelho tem bons conselhos 

É só você presta bem atenção 

Pois nele a gente vê a cara 

E vê melhor ainda o coração 

Que cada um é do seu jeito 

Com qualidades e defeitos 

E todos merecem respeito 

O seu espelho pode te mostrar 

Um jeito bem melhor de ver o mundo 

E lá no fundo um mundo melhor 

Depende 

Do que você aprende 

Com o que o espelho tem pra te mostrar 

 

 

Caso seja possível, acesse o link da música: https://www.youtube.com/watch?v=06vrk7gST08 

  

https://www.youtube.com/watch?v=06vrk7gST08
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Após a leitura da música, realize as reflexões a seguir. 

 

1- A música fala sobre um espelho que além de mostrar “a cara” mostra o coração. Isso é, 

além do físico, mostra os sentimentos. Se você estivesse em frente desse espelho: 

 

a) O que o espelho mostraria a você que você se orgulharia. Por quê?  

  

  

 

b)  O que você mudaria? Por quê? 

  

  

 

Lembre-se não se trata de aspectos físicos, mas sim de suas atitudes. 

 

 

2- Converse com seu responsável contando a ele (a) sobre esse espelho. Faça as mesmas 

perguntas da 1ª atividade, e registre as respostas dessa pessoa. 

 

a) O que o espelho mostraria a você que você se orgulharia. Por quê?  

  

  

 

b) O que você mudaria? Por quê? 

  

  

 

Lembre-se não se trata de aspectos físicos, mas sim das atitudes. 

 

 

3- Sabemos que não existe um espelho assim realmente. Mas podemos dizer que nossa 

consciência muitas vezes nos mostra o que estamos fazendo de errado e como 

poderíamos melhorar não é? 
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Escolha uma das afirmações a seguir sobre situações que você poderia melhorar.  

Abaixo estão algumas frases que normalmente fazem parte do cotidiano de uma criança. 

 

( ) Eu poderia ser mais obediente, isso é, cumprir mais as regras, isso pra mim é 

desafiador. 

( ) Eu poderia ajudar mais nas atividades de casa, como organizar meu quarto ou lavar 

louça. 

( ) Eu poderia me dedicar mais aos estudos, sei que posso ser um (a) melhor aluno 

(a), só preciso levar mais a sério. 

( ) Eu poderia usar mais palavras gentis ao falar com as pessoas, às vezes sei que 

meu palavreado não é o adequado. 

 

Assinale uma das frases e nas próximas linhas, escreva quais serão suas estratégias para 

mudar esse comportamento de forma que você se orgulhe mais ainda de quem você é! 

  

  

  

  


