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Dedicatória
Às crianças de todas as idades, que tomam consciência da enormidade de opções que cotidianamente se apresentam e se debatem para 

saber quais delas escolherem. Que elas possam silenciar seus anseios, com a consciência de que toda escolha pressupõe ao mesmo tempo um 
ganho e uma perda, mas que cabe a cada um avaliar a perspectiva que quer olhar para o processo.



Apresentação
 As Habilidades para a Vida (HV) são consideradas habilidades para comportamentos adaptativos e positivos que irão permitir ao 

indivíduo lidar de maneira mais eficaz com as demandas e os desafios da vida cotidiana. Essas habilidades contribuem para a competência 
psicossocial, auxiliando na interação e no envolvimento com outras pessoas e consequentemente com nosso bem-estar. A coleção HABILIDADES 
PARA A VIDA foi proposta com o intuito de apresentar de forma lúdica os principais grupos de HV para crianças entre 6 e 10 anos, auxiliando 
pais, educadores e/ou terapeutas no desenvolvimento e na ampliação do repertório destas habilidades. Neste volume, iremos refletir sobre 
resolução de problemas e tomada de decisão, além de exercitá-las por meio de atividades propostas.

Quando os problemas considerados significativos não são resolvidos, eles podem se tornar estressores e virem acompanhados de diversos 
prejuízos para a vida da criança. Nesse sentido, é importante o desenvolvimento de habilidades para resolução de problemas, pois elas 
permitem que as crianças lidem de forma construtiva com os problemas do seu cotidiano, utilizando capacidades pessoais e recursos do meio. 
Associadamente, as habilidades de tomada de decisão são complementos que auxiliam a criança a lidar construtivamente diante das decisões 
na sua vida, avaliando benefícios, riscos e consequências das diferentes situações que são expostas.

Esperamos com esta obra incentivar a criança a ampliar seu autoconhecimento, validar seus sentimentos e das outras pessoas, melhorar 
sua autoestima, para que ela compreenda e saiba lidar com suas emoções e fontes de estresse do dia a dia, facilitando sua comunicação com 
familiares, colegas, professores e outros membros importantes de sua convivência, contribuindo para o bem-estar, a qualidade de vida e o 
desenvolvimento saudável.

Sugerimos: Minto, E. C., Pedro, C. P., Netto, J. R. C., Bugliani, M. A. P., & Gorayeb, R. (2006). Ensino de habilidades de vida na escola: Uma experiência com adolescentes. Psicologia em Estudo, 11(3), 561-568.
Del Prette, Z. A. P. & Del Prette, A. (2009). Psicologia das habilidades sociais na infância: Teoria e prática. Petrópolis: Vozes.



Luca é um tamanduá muito alegre, animado, adora brincar com seus amigos Pedro, o coelho, Joana, a 
lontra, Gustavo, o cão, Fabi, a sagui, Tati, a jaguatirica. Eles gostam de nadar, jogar basquete, pular corda 
e muitas outras atividades. São muito unidos, estudam na mesma classe e sempre que possível, mesmo 
quando não estão na escola, brincam juntos.

Quais brincadeiras você e seus amigos mais gostam? Faça um desenho delas.Ativ idadeAt iv idade




