
Cada dia nos deparamos com oportunidades para aprender 
algo novo ou melhorar em algum aspecto.  Cada dia você 

também aprende algo mais sobre como brincar com os 
outros e tratá-los. E às vezes também pode parecer que 

tem muita coisa para continuar aprendendo, mas não fique 
desencorajado!  

Cada dia e cada nova experiência de aprendizado pode 
ser uma aventura. Cada dia trás uma oportunidade para 
você ser um amigo melhor, para formar novos hábitos, 
para melhorar suas habilidades, para ajudar alguém ou 

demonstrar o seu amor e apreço pela sua família, e talvez 
até de fazer algo que nunca fez antes.

Cada Dia

Mesmo que se depare com uma tarefa difícil ou tenha dificuldade de se relacionar bem com alguém, 
se encarar cada dia com entusiasmo e uma oportunidade de se aperfeiçoar em algo, isso o ajudará a 
encarar as dificuldades de maneira positiva. Pode vê-las como uma oportunidade para tornar-se uma 

pessoa mais amável e transformar cada dia numa aventura de aprendizado!

Muito bem, Amélia! Sua 

pintura ficou linda.

Hoje você fez muito bem 
na sua aula de arte, Noé.

Menino no violão: D, A, D, G 
… Estou quase conseguindo!

Vocês dois têm se esforçado muito 
com a leitura, então a mamãe e eu 

queríamos fazer uma surpresa pra 
vocês—vamos levá-los ao zoológico.

Ao zoológico! 

Show!

Obrigada! Adoro animais.

Muito obrigada, Aarão, por 

me ajudar com o meu dever.
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Se encontrar um obstáculo em seu caminho e não puder continuar,
E nem por cima nem por baixo conseguir passar,     
O que tem que fazer é encontrar uma forma de seguir,
Não dizer que não dá e simplesmente desistir.

Sempre vai conseguir ao seu destino chegar,   
Se içar suas velas na direção que o vento soprar.    
Se a montanha for muito alta, dê a volta pelo vale; 
Se a rua estiver impedida, vá por alguma outra avenida. ... 

Para alcançar seu objetivo, este conselho é bom escutar:
Se não conseguir ir por cima nem por baixo, dê a volta para 
continuar!

—Joseph Morris. “Se Não Conseguir Passar Por Cima Nem Por Baixo, Dê a Volta”

Você tocou muito bem no 

seu recital, Jaime!

Eu deveria guardar as 
minhas bonecas antes 

de ir para a cama.

Como foi o seu primeiro 

dia de escola, Joana?

Foi muito legal. A Tia 
Alice é muito legal!

Meu primeiro dia 

no acampamento!  

Que emocionante!


