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Sumário
É  

comum ouvirmos, por todos os meios de comu-
nicação, que o mundo está passando por grandes 
transformações. Todos sabemos que a tecnologia 

avança a passos galopantes e alguns aspectos voltados 
para o comportamento humano parecem não acompa-
nhar tal mudança. Estou me referindo, aqui, a posturas 
adquiridas e outras que foram abstraídas do nosso coti-
diano. Enquanto estamos tão presentes ao respondermos 
inúmeras solicitações das redes sociais, ficamos distantes 
das reais necessidades do outro que, muitas vezes, está 
tão próximo a nós. É perceptível que, nesse contexto, as 
relações sofrem interferências significativas, sejam elas no 
âmbito pessoal ou profissional.

No meio familiar, deparamo-nos com dúvidas 
sobre a melhor forma de educar e  se relacionar com 
os filhos. Os pais ou responsáveis, muitas vezes, 
apresentam-se ansiosos e envolvidos pelo desejo 
e necessidade de oferecer o melhor para suas 
crianças, ao mesmo tempo em que se sentem amea-
çados pelas demandas da sociedade, que, por vezes, 
confrontam-se com os seus valores formadores. 

No contexto escolar, cresce, cada vez mais, o investi-
mento voltado para a formação desses valores, desde a 
primeira infância. A prática escolar deve estar respaldada 
na reflexão e na criticidade, em busca de uma conduta ética 
e cidadã.

Valores como o respeito e a solidariedade precisam ser 
cultivados, a partir de pequenas atitudes do dia a dia das 
crianças que se encontram com a sua personalidade em 
plena constituição. Afinal, elas, em um futuro bem próximo, 
estarão exercendo suas profissões junto a outras pessoas, 
com as quais precisarão conviver empaticamente. Também 
poderão exercer algum tipo de liderança, tendo como base 
uma conduta solidária, colaborativa e construtiva.

A presença da espiritualidade é fundamental, pois 
servirá como norteadora, diante de tantos desafios e deci-
sões existentes. Ela possibilitará a oposição ao individua-
lismo e valorização do ego, tão fortemente presentes nos 
tempos atuais, cedendo lugar a uma conduta coletiva, que 
busque o bem comum.

Desta forma, o caminho se fertiliza para a existência 
de uma consciência de mundo mais plena, com propósitos 
honrados e, consequentemente, a presença de uma socie-
dade mais justa. 

A 11ª edição da Revista Criançar, construída por várias 
mãos e com muita dedicação, traz valiosas informações 
aqui apresentadas, e outras que, certamente, contribuirão 
para auxiliar a nossa conduta como responsáveis pela 
formação das crianças. 

Boa leitura!

Com carinho,
Denise Sanford e Heloísa Sena

Diretoras da Casa de Criança
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O momento da refeição torna-se 
importante não só para as relações 
familiares e sociais, mas também 
para a saúde, pois é nele que se pode 
ensinar hábitos adequados e dar 
bons exemplos. A escolha dos itens 
que farão parte desse momento 
é fundamental, porém nem sem-
pre a criança coloca no prato o que 
é melhor para a sua saúde, e isso 
pode resultar em diversos pro-
blemas, como a obesidade infantil, 
dentre outras questões.

Sabe-se que os maiores referen-
ciais nas questões alimentares estão 
em casa, e os pais são as melhores 
pessoas para ensinar hábitos saudá-
veis. Pensando que algumas famílias 
relatam dificuldades no estabeleci-
mento desses hábitos, seguem algu-
mas sugestões:

 • A família precisa ter hábitos 
saudáveis de alimentação e 
sempre oferecer todos os tipos 

está em um ambiente no qual 
as outras pessoas (pais, demais 
crianças etc.) estão comendo 
algo que só ela está impedida 
de fazê-lo, isso é inadequado. 
Em casos em que a criança não 
pode consumir algum tipo de 
alimento por intolerância ou 
doenças, cabe aos cuidadores 
terem alguma outra opção tam-
bém saborosa e, assim, propor-
cionarem um apoio tranquilo à 
criança, lembrando que aquele 
alimento não lhe fará bem neste 
momento.

 •  É importante ficar firme, 
dependendo do que a criança 
está pedindo no lugar da refei-
ção. Se houver substituição do 
alimento ofertado por outro item 
de maior interesse, a criança 
dificilmente aceitará o que foi 
inicialmente oferecido. Claro 
que é sempre importante expor 
os motivos pelos quais ela deve 
comer o que está sendo ofertado. 
Torna-se essencial dizer que 
pressão na hora das refeições só 
causa reações contrárias à acei-
tação dos alimentos.

 •  Outros pontos importantes: dê 
o exemplo, coma vegetais, fru-
tas e grãos integrais; leve seus 
filhos às compras (é importante 
que a criança participe da esco-
lha dos alimentos que consu-
mirá); seja criativo(a) na cozinha 
(faça receitas com seu filho e 
apresente o alimento de diversas 
formas, como cru, cozido, feito ao 
forno, misturado a outras pre-
parações, dentre outros); tenha 
sempre alimentos iguais para 
todos (após 1 ano de idade, a 
criança já tem condições de con-
sumir os alimentos da família).

E lembre-se, a educação ali-
mentar e nutricional visa o desen-
volvimento de hábitos alimentares 
saudáveis. Isso demanda paciência, 
persistência e confiança no que se 
faz e na capacidade da criança se 
adaptar a novas e mais saudáveis 
possibilidades de se alimentar.

Patrícia Campêlo
Nutricionista da 
Casa de Criança 

Meu filho já urina no vaso, 
mas só aceita defecar se 
for na fralda. Como lidar 
com isso? 

A recusa em fazer cocô na pri-
vada ou no penico pode ter signi-
ficados específicos, de acordo com 
a história de vida de cada criança. 
O controle dos esfíncteres é uma 
experiência física, mas também 
emocional. Precisamos entender a 
relação que a criança estabeleceu 
com esse momento para, então, 
ajudá-la de forma mais eficaz. 
Observar os nossos sentimentos e 
posturas quanto à demora é igual-
mente imprescindível. Crescer não 
é um processo fácil, mas com leveza 
e serenidade, é possível fomentá-lo.

Algumas crianças se sentem 
mais à vontade com a fralda, tendo 
em vista que, por ser algo que 
conhecem, não representa nenhuma 
ameaça e dá a segurança necessária 
para que relaxem e evacuem. Outras 
podem ter vivenciado algum tipo de 
constrangimento por terem sujado 
a calcinha ou cueca nas primeiras 
tentativas, por isso, temem se frus-
trar ou frustrar os pais nas pró-
ximas. Entretanto, é interessante 
nos atentarmos para quais são os 
receios e fantasias dos pequenos, 
relacionados às situações de sepa-

ração, bem como questões de 
independência/dependência, ser 
um bebê ou uma criança maior, 
por exemplo. 

Brincadeiras com bonecos 
geralmente, facilitam uma visão 
mais ampla de onde a criança está 
situada, uma vez que, dentro do 
faz de conta, há mais liberdade 
para que ela aja sem tantos fil-
tros. Disponibilizar materiais, 
como argila e massinha, para que 
simbolizem o que as fezes repre-
sentam, pode ajudá-la a ressigni-
ficá-las. Contar histórias e ouvir 
músicas sobre o tema também 
são ferramentas interessantes.

Acreditar que a criança, no 
seu tempo, sem a ansiedade 
“catalisando” a etapa, conse-
guirá abrir mão das fraldas faz 
total diferença. Paciência, aco-
lhimento e ludicidade são os 
mais fortes aliados dos adul-
tos. Entretanto, se mesmo com 
o passar do tempo e os inves-
timentos, seu filho continuar 
resistindo veementemente, pro-
curar um profissional da psicolo-
gia pode ajudar.

Liana Scipião
Psicóloga da 

Casa de Criança

É normal da idade, uma 
criança de 2 anos  e 5 
meses “enganchar” a 
fala?  

A quebra da fluência é algo 
habitual na fala das crian-
ças em idade de estruturação 
da linguagem, o que contribui 
para confirmar o termo “dis-
fluência comum”, e difere em 
vários aspectos, quando essas 
crianças são comparadas com 
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Como dar limite e 
melhorar os hábitos ali-
mentares do meu filho? 

Muitos pais ficam aflitos 
e angustiados com a possibi-
lidade de ter que definir limi-
tes para seus filhos. É impor-
tante dizer que crianças têm 
absoluta necessidade do limite. 
Limitar o comportamento das 
crianças, inclusive o alimentar, 
ensinando-lhes regras básicas, 
é fundamentalmente essencial e 
saudável.

Não existe uma receita 
fechada que garanta sucesso na 
educação dos filhos, e quando 
o assunto é alimentação, essa 
questão fica ainda mais desafia-
dora, pois cada pessoa tem um 
temperamento, um gosto, uma 
sensorialidade, suas preferên-
cias e reage de forma diferente. 

de alimentos (saudáveis) nas 
refeições, sem criticar ou obrigar 
a criança a comer aquilo que ela 
não gosta, mas solicitando que, 
pelo menos, prove (as crianças 
precisam provar várias vezes 
um alimento antes de dizer que 
não gostam dele, apresente-o de 
variadas formas, como: cozido, 
cru, assado etc.). 

 •  É importante que as refeições 
sejam feitas e cumpridas em 
horários definidos, com todos, 
de preferência, juntos à mesa, 
desfrutando de um momento 
prazeroso, sem pressão e ansie-
dade, pois isso só reforça a rejei-
ção a determinados alimentos.

 •  O ambiente das refeições deve 
ser tranquilo, sem distrato-
res, como tvs, tablets, celulares, 
pois eles tiram a atenção desse 
momento e dos alimentos que 
serão consumidos, o que não é 
benéfico para o desenvolvimento 
de hábitos alimentares saudáveis. 

 •  O alimento não pode ser visto 
como um prêmio ou consolo, 
nada (mesmo as gulodices) deve 
ser proibido totalmente, exceto 
em casos de alergia ou alguma 
doença, pois a proibição acaba 
gerando o desejo de comer o que 
não é permitido. Porém, não se 
deve ter em casa aqueles ali-
mentos não desejados, evitando 
a exposição ao “desejo proibido” 
e o estresse daí advindo. Lem-
brando que negociar não é uma 
boa estratégia, pois a criança só 
vai fixar na recompensa e não no 
objetivo.

 • O “não” pode gerar situações 
traumáticas apenas quando 
é dito de modo agressivo ou 
humilhante. Quando a criança 
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a cada núcleo familiar, desencade-
ando pensamentos, ações e senti-
mentos diversos para os membros 
que o compõem. Esse momento 
de celebração da vida requer que 
as famílias realizem uma reorga-
nização na dinâmica familiar, que 
envolve aspectos emocionais, rela-
cionais, psíquicos, econômicos, 
sociais etc. Nesse contexto, os pro-
genitores são norteadores para que 
o primogênito lide da melhor forma 
com a chegada do irmão. Assim, ele 
poderá elaborar possíveis senti-
mentos ambivalentes, compreender 
e aceitar que não é mais filho único, 
compartilhando o amor, a atenção, 
os cuidados que proveem dos pais e 
fortalecendo-se para se posicionar 
como filho mais velho.

Desde a gravidez, podem apa-
recer demandas advindas do pri-
meiro filho que sinalizam seus 
sentimentos e sua compreensão 
sobre o momento que está vivendo. 
Nesse processo, uma das ques-
tões centrais para ele é se os pais 
continuam amando-o e, assim, se 
permanece sendo importante para 
eles. Em decorrência dessa situ-
ação, a criança pode apresentar 
diferentes reações que denotam 
ciúmes, como: atitudes regressi-
vas; comportamentos de desafio e/ 
ou agressivos, relativos aos pais e/ 
ou ao irmão; dificuldades relativas 
ao sono, à alimentação, ao controle 
dos esfíncteres; ansiedade; dentre 
outras expressões. Tais atitudes 
são particulares para cada criança e 
variam também quanto à frequên-
cia, intensidade e duração.

Visando ajudar para que a che-
gada do bebê contribua ao cresci-

mento  emocional do primogênito, 
é importante estar atento ao 

significado da realidade apre-
sentada por seu filho, ser 

palavras inteiras e de frases. Adul-
tos podem propiciar relações de 
comunicação mais favoráveis para 
o desenvolvimento da habilidade da 
fluência, com a redução de exigên-
cias exageradas perante o desem-
penho da criança no diálogo e foca-
lizando a atenção no conteúdo de 
sua fala, não no modo como ela fala. 
Esclarecemos, ainda, que devemos 
ficar atentos quanto ao histórico 
familiar, ou seja, casos de disfemia 
na família, e com a persistência das 
disfluências. 

Jacqueline Serra
Fonoaudióloga da 

Casa de Criança

Como posso agir quanto ao 
ciúme expresso pelo meu 
primeiro filho ao receber 
um irmão?

O nascimento de um 
filho constitui-se 

numa vivên-
cia singular 

compreensivo, proporcionando um 
amparo a ele e demarcando os limi-
tes necessários para que sua criança 
cuide, respeite a si e ao outro, apren-
dendo a conviver na alteridade.

Considerando esse propósito, 
sugerimos que: os pais busquem 
elaborar os próprios sentimentos 
quanto à realidade de serem pais 
de mais de uma criança; conversem 
com o primeiro filho sobre a gravi-
dez; leiam histórias sobre o nasci-
mento de irmãos; intensifiquem o 
brincar com ele; incluam-no naqueles 
preparativos para receber o irmão e 
nos cuidados com este após o nasci-
mento; alterem o menos possível a 
rotina que já estava habituado; dia-
loguem com ele sobre seu compor-
tamento, acolhendo-o, dando limite, 
quando necessário, assegurando-o 
sobre o amor que sentem por ele, por 
meio de palavras e atitudes; valori-
zem seu desejo de crescer e o novo 
lugar que passou a ocupar na dinâ-
mica familiar etc. Mas se a  criança 
persistir com as mesmas reações e 
estas forem frequentes, intensas, 
indicarem que há um desconforto 
maior, faz-se necessário buscar um 
psicólogo clínico.

Ana Flávia Rocha
Psicóloga da 

Casa de Criança

Com a lei do corte etá-
rio, como a escola está 
pensando em nos ajudar 
a resolver a questão de 
crianças que não terão 6 
anos em março?

Vamos começar explicando a lei. 
Em 1º de agosto deste ano de 2018, 
o Supremo Tribunal Federal (STF), 
órgão máximo da justiça brasi-
leira, julgou e decidiu pela manu-

tenção da norma estabelecida pelo 
CNE, que determina a idade de 4 e 
6 anos completos até 31 de março, 
para o ingresso na pré-escola e no 
ensino fundamental, respectiva-
mente. Vários estados brasileiros, 
inclusive o Ceará, resistiram a essa 
medida. Agora, não há mais o que 
recorrer. A lei, de fato, precisa ser 
cumprida!

Para entendermos o motivo do 
corte etário, é importante dizer 
que essa posição está fundamen-
tada na Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação 11.274/2006, que dis-
põe sobre a duração de nove anos 
para o ensino fundamental e tornou 
obrigatória a matrícula aos 06 anos 
de idade, alterando a Lei 9.394/96, 
e a Resolução do Conselho Nacional 
de Educação de nº 01/2010, a qual 
estabelece que as matrículas, no 1º 
ano, sejam feitas para crianças que 
completem 06 anos até o dia 31 de 
março.

Assim, a lei diz que a idade para 
matrícula no ensino fundamen-
tal (1º ano) é a de seis anos com-
pletos até 31 de março do ano em 
que a criança será matriculada. 
Contudo, respondendo à pergunta, 
o CNE apresentará, até dezembro 
deste ano, um documento com as 
orientações necessárias para que 
as escolas brasileiras se organizem 
quanto ao ano letivo de 2019. Até lá, 
as instituições de ensino do nosso 

estado poderão seguir a orien-
tação do Sindicato das Escolas 
Particulares, que determina: 
“As crianças, que já estão 
frequentando alguma etapa 
da educação infantil ou o 1º 
ano do ensino fundamen-
tal, não serão prejudicadas 
e não devem ser retidas de 
seu percurso, mesmo que 
nascidas depois do dia 31 de 
março. A medida vale para 
as crianças que irão ingres-
sar nos referidos segmentos 
em 2019, sem nunca terem 
estudado”. 

No mais, é necessário ressal-
tar que, como educadores, con-
sideramos que uma pré-escola 
de qualidade reverbera para 
a formação futura da criança. 
Sendo assim, acreditamos que 
essa decisão é relevante, uma 
vez que preserva a infância e o 
desenvolvimento da criança.

Ana Ásia Almeida
Coordenadora Geral 

da Casa de Criança
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Como participar
Para participar na nossa coluna “tira dúvidas”, basta enviar sua 

pergunta para o nosso e-mail: revistacriancar@casadecrianca.com.br 
ou preencher o informativo enviado na agenda no mês de agosto.

As perguntas serão selecionadas, de acordo com a frequência dos 
temas, devido ao espaço disponível em nossa revista. Mas não se 
preocupe, tentaremos responder todas as perguntas enviadas.

aquelas consideradas gagas. 
A disfluência comum na infân-
cia decorre, principalmente, 
das incertezas passageiras no 
planejamento linguístico de 
palavras pouco familiares e 
de frases mais complexas, no 
decorrer dos anos de desenvol-
vimento da linguagem. Deste 
modo, pode-se dizer que as 
disfluências comuns exercem, 
sobretudo, a função de um 
momento para que a criança 
consiga preparar o que pre-
tende dizer, uma vez que ainda 
não tem precisão na construção 
sintagmática. Elas podem ser, 
também, resultado de situa-
ções de estresse comunicativo, 
de ambiguidade na mensagem 
formulada, do desejo de enfati-
zar algo na fala, dentre outros 
fatores. Por isso, as disfluên-

cias comuns que ocorrem 
com maior frequ-

ência são as 
hesitações e 

r e p e t i -
ções de 
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tipos, são reveladas as motiva-
ções inconscientes e as razões por 
trás das escolhas já automatiza-
das, suas manifestações mentais 
e emocionais que influenciam os 
diversos padrões de comporta-
mento. Assim, temos:

 • Tipo 1: a perfeição
 • Tipo 2: a presteza 
 • Tipo 3: a performance
 • Tipo 4: a profundidade 
 • Tipo 5: a privacidade 
 • Tipo 6: a precaução
 • Tipo 7: o prazer 
 • Tipo 8: o poder 
 • Tipo 9: a paz 

Fonte: Urânio Paes

A partir dos nove tipos psicoló-
gicos, podemos compreender com 
precisão:

 • as motivações que originam 
cada perfil psicológico;

 • as crenças limitantes (pensa-
mentos fixados e vícios emo-
cionais) que dificultam o de-
senvolvimento de habilidades e 
potencialidades.

Além dos perfis psicológicos, 
o Eneagrama também nos apre-
senta os três Centros de Inte-
ligência e a influência deles em 
nossa forma de compreender a 
realidade em que estamos inse-
ridos. O mapeamento dos Cen-
tros de Inteligência vai ajudar, de 
forma assertiva e eficaz, o viés 
que nós utilizamos para compre-
ender o mundo. 

Já as variações instintivas vão 
nos mostrar para onde é canali-
zada nossa energia mais primitiva e 
influenciam diretamente na relação 
com o ambiente no qual  estamos 

1. Em linhas gerais, o que é o 
Eneagrama? 

Flávia Vieira: O Eneagrama, 
inicialmente, é uma sabedoria 
milenar, que foi trazida 
para o Ocidente no 
início do século 
XX, pelo pen-
sador George 
G u r d j i e f f . 
Foi sendo 
e s t u d a d a 
no decor-
rer dos 
anos, até 
ser orga-
n i z a d a 
no for-
mato de 
um mapa 
da persona-
lidade, pelo 
p s i q u i a t r a 
chileno Cláu-
dio Naranjo, na 
década de 70. O Eneagrama 
das personalidades ganhou o 

inseridos, além de ser determi-
nante para compreender a origem 
dos conflitos interpessoais. 

2. Dentro dessa realidade, de 
que forma essa ferramenta pode 
ser empregada no âmbito de uma 
organização, de uma empresa ou, 
no nosso caso, de uma escola?

Flávia Vieira: as lideranças e o 
mundo corporativo atual vêm 
demandando ferramentas de 
desenvolvimento comportamental 
que sejam profundas e objetivas ao 
mesmo tempo, ou seja, que tragam 
eficácia ao alcançar a subjetividade 
humana, mas que sejam precisas 
em sua aplicabilidade e alcance de 
resultados. O Eneagrama tem revo-
lucionado empresas no mundo todo, 
ao trabalhar líderes e equipes com 
resultados impressionantes, tendo 
se revelado a ferramenta mais 
transformadora do comportamento 
e da cultura organizacional. 

A aplicação organizacional do 
Eneagrama possui ampla valida-
ção científica em instituições como 
Stanford, Columbia e Loyola, nos 

EUA, instituições europeias, 
programas de MBA da FGV e 
USP, no Brasil, e tem sido apli-
cada com assertividade em 
organizações como 3M, IBM, 
Sony, Motorola, Boeing, Dis-
ney, Embraer, Vivo, Banco Itaú, 
Avon, Roche, dentre outras. 

Ao trabalhar as crenças limi-
tantes dos Eneatipos, o Ene-
agrama permite que líderes 
desenvolvam a inteligência 
emocional, tomem consciên-
cia, planejem e aprimorem seus 
gaps, mas que também poten-
cializem suas virtudes de lide-
rança em conexão direta com o 
propósito da organização.

As equipes que trabalham seu 
desenvolvimento em gestão de 
conflitos, comunicação e relacio-
namento, a partir do Eneagrama, 
alcançam níveis de sinergia 
que atuam de forma extrema-
mente positiva no engajamento 
e na conexão com os objetivos e 
metas organizacionais. 

O Eneagrama nos mostra, de 
forma rica e singular, as virtu-

interesse de muitos profissionais e 
se transformou em um sistema de 
autoconhecimento e autodesen-
volvimento, utilizado por pessoas e 
empresas do mundo inteiro e que 

vem revolucionando a forma 
de desenvolver o potencial 

humano, mostrando as 
motivações inconscien-

tes que norteiam o 
nosso modo de sen-
tir, pensar e agir, e 
que interferem de 
maneira positiva 

ou negativa em 
nossas decisões, 
escolhas e tam-
bém na forma 
como vemos o 

mundo. 
O Eneagrama 

apresenta nove per-
sonalidades centrais 

(Eneatipos) e também 
as suas três variações ins-

tintivas: conservação, social e 
um a um. Em cada um dos nove 
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O Eneagrama 
nas organizações
INCLUSÃO, tecnologias, novas relações.

Flávia Vieira
É psicóloga clínica junguiana de adolescentes e adultos, especialista em Gestão 
do Potencial Humano nas Organizações, mestre em Administração de Empresas. 
Tem formação em Eneagrama e em Comunicação Não Violenta. É consultora de 
desenvolvimento humano há 20 anos, professora universitária e palestrante.
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da descoberta do mundo à constru-
ção da personalidade. Esse conhe-
cimento também se estende às 
famílias das crianças, permitindo ao 
professor um olhar mais empático, 
compassivo e uma comunicação 
mais assertiva.

5. Para a comunidade escolar como 
um todo, profissionais, crianças, 
pais, o que esse tipo de ação 
representa? O que foi acrescentado 
na prática, no cotidiano da escola, 
com a presença do Eneagrama?

Flávia Vieira: eu compreendo que tra-
zer o Eneagrama para as empresas 
e, principalmente, para as escolas, é, 
antes de tudo, possibilitar que temas 
como: empatia, tolerância, respeito, 
emoções, afeto tenham um lugar e 
sejam discutidos e vivenciados de 
forma clara e prática, possibilitando 
relações mais conscientes e saudá-
veis. Não podemos investir somente 
em competências técnicas, sem valo-
rizar o humano que as executa, pois o 

des interiores que possuímos, 
mas que não temos consciên-
cia. É o start ideal para todo 
trabalho de desenvolvimento 
de equipes e líderes, agregando 
valor aos processos de coa-
ching, mentoring, PNL e demais 
ferramentas comportamentais.

Pode ser utilizado na moda-
lidade de palestra, workshop, 
capacitação e imersão, promo-
vendo resultados positivos e sus-
tentáveis para as organizações. 

3. Você poderia falar um 
pouco como foi a experiência 
do trabalho com Eneagrama 
especificamente com a Casa 
de Criança? Qual foi o foco 
principal?

Flávia Vieira: o Eneagrama foi 
inicialmente utilizado na Casa 
de Criança para proporcionar à 
equipe técnico-administrativa, 
incluindo as duas diretoras, a 
possibilidade do autodesenvolvi-
mento profissional, por meio do 
autoconhecimento. Desta forma, 
trabalhamos com a modalidade 
de workshops vivenciais, o mapa 
da personalidade de cada parti-
cipante do projeto, intercalando 
com sessões de coaching indi-
vidual para melhor aplicabili-
dade da ferramenta. Foi um ano 
de trabalho, finalizado com um 
diagnóstico da equipe, no qual 
mapeamos as suas forças e tam-
bém os gaps que necessitavam 
de aprimoramento. 

Finalizamos o ano de 2017 
levando o Eneagrama para a 
Semana Pedagógica, possibili-

mundo não precisa apenas de conheci-
mento, tecnologias ou novos produtos 
e serviços, mas de pessoas que dese-
jem, verdadeiramente, ser melhores 
umas para as outras. É essa consciên-
cia social que sustenta e consolida uma 
organização. 

E foi isso que o Eneagrama possibi-
litou à Casa de Criança. Aprimoramos 
a sinergia das equipes, tornado-as 
mais integradas e conscientes de suas 
potencialidades e limitações. Cons-
truímos uma equipe de líderes cola-
borativas que se completam em suas 
competências técnicas e comporta-
mentais, conscientes das responsa-
bilidades que carregam e engajadas 
para honrá-las. Construímos uma 
empresa mais ágil e organizada, para 
atender às famílias e à comunidade. 
Mas, acima de tudo, preservamos o 
compromisso da Casa de Criança com 
o mundo, contribuindo, por meio da 
educação, com uma sociedade mais 
saudável.

tando à equipe docente o aprimora-
mento comportamental, mediante o 
autoconhecimento. Durante o tra-
balho, pudemos trabalhar: empa-
tia, relacionamento e comunicação. 
Foi uma experiência muito rica para 
professores e coordenadores, por 
partilharem experiências e ideias 
acerca da relação com alunos, famí-
lias, sociedade, permitindo um olhar 
crítico para a atuação profissional e 
consequente desenvolvimento. 

Esses dois trabalhos sinalizaram, 
de forma positiva, que a Casa de 
Criança já estava pronta para novos 
desafios. Assim, iniciamos 2018 com 
um projeto ousado: a reestrutura-
ção organizacional da organização, 
a partir do Eneagrama. Revisitamos 
a identidade organizacional, consoli-
dada ao longo de 25 anos de existên-
cia, utilizando o enfoque das empre-
sas espiritualizadas e reforçamos o 
DNA Casa de Criança. Após essa fase 
construída pelas diretoras, desen-
volvemos o planejamento estraté-
gico 2018-2019, em que mapeamos o 
caminho de crescimento da Casa de 
Criança enquanto empresa. 

Esse trabalho tem sido extre-
mamente rico, permitindo um olhar 
claro e amplo para:

 • A estrutura organizacional 
ideal para o funcionamento da 
Casa de Criança nos âmbitos da 
escola e da empresa.

 • A equipe de liderança necessá-
ria para multiplicar a gestão de 
processos e equipes da Casa de 
Criança.

 • As competências técnico-com-
portamentais essenciais às 
equipes de trabalho.

 • O mapeamento de processos 
e procedimentos necessários 
para potencializar a eficiência 

e a eficácia das atividades exe-
cutadas pelas equipes. 

Todas as etapas do planejamento 
estratégico têm sido construídas 
em parcerias com consultorias de 
processo, contábil, jurídica e de 
finanças. Esse fator nos revela como 
o Eneagrama é uma ferramenta que 
congrega pessoas, competências 
e saberes. Cada etapa do projeto 
é acompanhada por workshops de 
capacitação da equipe e sessões de 
coaching para as lideranças, visando 
um olhar consciente para todos os 
desafios que se apresentam. 

4. Quais seriam os impactos do 
Eneagrama no âmbito da educação 
infantil, na relação professor x 
aluno?

Flávia Vieira: olhando para a atu-
ação e performance do profes-
sor, o Eneagrama permite que ele 
conheça a si mesmo, seu padrão 
de comportamento, as motiva-
ções e crenças que sustentam sua 
forma de sentir, pensar e agir. Essa 
consciência possibilita ao professor 
compreender de forma bem espe-
cífica e precisa as suas forças e 
também quais as competências que 
precisam ser aprimoradas, para o 
alcance assertivo dos seus resul-
tados e consequente sinergia com a 
cultura organizacional. 

A relação professor x aluno tam-
bém só tem a ganhar com o Ene-
agrama, uma vez que essa ferra-
menta revela os nove padrões de 
personalidade, permitindo não só 
o autoconhecimento, mas também 
uma maior clareza acerca do outro. 
É um conhecimento essencial para 
professores de educação infantil, 
por se relacionarem com as crian-
ças, em suas mais diversas fases: 
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É um conhecimento 
essencial para 
professores de 
educação infantil, por 
se relacionarem com 
as crianças, em suas 
mais diversas fases: 
da descoberta do 
mundo à construção 
da personalidade. Esse 
conhecimento também se 
estende às famílias das 
crianças, permitindo ao 
professor um olhar mais 
empático, compassivo e 
uma comunicação mais 
assertiva.
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O lugar da escola na 
formação de líderes solidários
OLHAR COLETIVO, com compaixão, de quem acredita.

Voltando-se à origem da pala-
vra, solidariedade é ter respon-
sabilidade recíproca. Vem do latim 
“solidus”, que quer dizer “sólido”. 
O verbo latim “solidare” significa 
“tornar sólido, consolidar, segurar”. 
O líder solidário, portanto, é aquele 
que torna algo sólido. Colabora para 
a consolidação de propósitos, valo-
res, relações e aspirações compar-
tilhadas. Quem é solidário sente-se 
responsável em colaborar para con-
solidar algo maior.

A prática da liderança solidária se 
mistura muito com os fundamentos 
da liderança colaborativa, termo 

A o deixar minha filha 
caçula na escola, pre-
senciei uma cena que 

me marcou. A turma estava 
saindo da sala e minha filha era 
a última da fila. Como ela tem 
Síndrome de Down, não conse-
guiu acompanhar o ritmo dos 
amigos e logo se distanciou da 
fila que seguia. Depois de al-
guns instantes, percebendo que 
ela tinha ficado para trás, um 
amiguinho voltou e começou a 
chamá-la, motivando-a a cami-
nhar e mostrando com o dedo a 
direção. Foi e voltou duas vezes, 
depois, seguiu ao lado dela, no 
melhor passo e no mais rápi-
do ritmo que ela conseguiu dar. 
Ele não a puxou pela mão, mas a 
deixou caminhar com seus pró-
prios pés. Teve compaixão sem 
abrir mão de desafiá-la. Foi uma 
cena tão simples, tão linda e tão 
cheia de significado. Uma cena 
que me possibilitou visualizar a 
capacidade daquela criança de 
três anos, de fazer um mun-
do melhor, além do seu imenso 
potencial em se tornar um líder 
tão humano e solidário. A cena, 
na verdade, foi gravada e já tive 
o privilégio de assistir inúme-

pazes. Esse olhar, muitas vezes, 
é tudo que alguém precisa para 
alavancar, crescer e seguir em 
frente. O líder solidário relacio-
na-se com o outro, acreditando 
em quem esse outro poderá vir a 
ser. Consegue ver além do que se 
consegue enxergar de imediato 
e tem paciência para esperar o 
que de melhor o outro tem ainda 
a aflorar.

3. Olhar com compaixão 
O líder solidário não é um líder 
paternalista, que atrofia a ca-
pacidade do outro de caminhar 
com suas próprias pernas. O que 
aquela criança fez é o que todo 
líder deveria fazer: incentivar o 
outro a se desafiar com seu pró-
prio esforço, respeitando seus 
limites com compaixão, mas sem 
fazer por ele o que ele próprio é 
capaz. Ter compaixão não é ter 
pena, é oferecer a ajuda neces-
sária para que o outro acesse os 
recursos que tem, a ponto de se 
superar e seguir em frente, com 
respeito e igualdade.
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Na liderança 
solidária, os objetivos 
coletivos sobrepõem 
os individuais e a 
colaboração prevalece 
em vez da competição. 
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usado desde a década de 90. Em 
1994, por exemplo, a Harvard 
Business Review publicou o ar-
tigo “Vantagem Colaborativa”, 
no qual Rosabeth Moss Kanter 
fala sobre líderes que reconhe-
cem que muitas questões no 
mundo dos negócios não con-
seguem ser resolvidas por sis-
temas formais e individualistas, 
mas somente com uma grande 
rede de conexões interpessoais, 
firmadas em uma mentalidade 
de parcerias e em um espírito 
de colaboração. 

Mas o que é colaborar? É con-
tribuir com o “labor” do outro. É 
trabalhar conectado a um siste-
ma maior de relações e aspira-
ções compartilhadas, que vence a 
barreira do sistema menor, res-
ponsável em alimentar somen-
te o próprio ego. Na essência, a 
liderança colaborativa envolve a 
mudança do “ego sistema” para o 
“eco sistema”. No “ego sistema”, 
o foco da atenção está em si e o 
estilo de liderança é marcado por 
traços de autoridade, controle e 

ras vezes. Toda vez que assisto, 
tiro um novo aprendizado daquele 
olhar que minha filha ganhou na-
quele dia. Essa cena revela muito 
do que compreendo sobre lideran-
ça e sobre esse olhar especial que 
enxergo em um líder solidário:

1. Olhar coletivo 

Essa é uma das características 
do líder solidário. O olhar não é 
centrado em si. O olhar é aten-
to ao entorno. Observa quem 
segue na frente, como presta 
atenção em quem caminha mais 
atrás. Um olhar que deixa de ser 
“em mim” para ser “em nós”. Um 
olhar que ultrapassa a barrei-
ra dos próprios interesses e do 
próprio ritmo. Um olhar que não 
se importa em chegar primeiro, 
mas, sim, em chegar junto. Na 
liderança solidária, os objetivos 
coletivos sobrepõem os indivi-
duais e a colaboração prevalece 
em vez da competição. 

2. Olhar de quem acredita
Muito do que sou hoje, agrade-
ço aos olhares de muitos líde-
res que, ao longo da minha vida, 
acreditaram em mim. O olhar de 
quem acredita tem poder de nos 
fazer crer naquilo que somos ca-
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comando. Os líderes que operam 
nesse sistema, geralmente, tem 
visão limitada para as questões 
da sua própria área e raramen-
te formam times atentos para 
a demanda de outros setores. 
Trabalham por território e re-
têm informações relevantes en-
tre si. Em situações de erros e 
fracasso, a tendência natural é a 
busca de culpados. Já os líderes 
que operam 

Marília Fiúza

• Master Coach certificada 
pelo BCI (Behavioral Coaching 
Institute), com atuação 
desde 2007 em treinamentos 
e programas de Executive 
Coaching, Leadership e Team 
Coaching.

• Coach afiliada ao IOC (Institute 
of Coaching), instituição 
de pesquisa em coaching, 
chancelada pela Harvard 
Medical School.

• Supervisionada por Carol 
Kauffman, Presidente do 
IOC, Harvard Medical School, 
Boston/EUA, desde 2013;

• Coach com diversos cursos 
em áreas complementares ao 
Coaching: Design Thinking, 
Método de organização GTD, 
Neurocoaching, qualificação 
em MBTI e Storytelling.

• Mestre em Gerenciamento 
de Marketing (Marketing 
Management), Middlesex 
University Business School, 
Londres, Inglaterra; tendo 
sua dissertação premiada em 
primeiro lugar da Universidade, 
no ano de 2001.

• Foi colunista quinzenal da 
coluna VIVER MELHOR do Diário 
do Nordeste, com publicações de 
artigos voltados para reflexões 
e expansão de ideias.

• Palestrante em diversos temas 
inspiracionais para geração de 
mudança comportamental e 
alavancagem de performance.

EGO SISTEMA

Mentalidade “é sobre mim”

Uso do controle

Trabalho por território

Interesse próprio

Retenção de informações

Busca de culpados

ECO SISTEMA

Mentalidade “é sobre nós”

Uso da influência

Trabalho por parcerias

Apoio mútuo

Compartilhamento de conhecimento

Consciência da corresponsabilidade
* Oxford Leadership 2017

O primeiro passo para 
o desenvolvimento 
dos líderes solidários 
começa pela atenção 
dada à liderança que 
surge de dentro para 
fora, ou seja, a partir 
do autoconhecimento.

conectados ao “eco sistema” pos-
suem mentalidade de “nós”. Usam 
a influência e não o controle para 
engajar as pessoas; o diálogo mais 
do que o comando. Trabalham com 
parcerias e compartilham conheci-
mento para o alcance de resulta-
dos comuns. Em situações de erros 
e falhas, responsabilizam-se mu-
tuamente em busca de soluções.

Seja a liderança solidária ou co-
laborativa, ambos os termos refe-

rem-se a um conjunto de com-
petências humanas, que 

expande o repertório de 
habilidades tradicio-

nais de controle e 
performance in-

dividual. Para se 
tornar um líder 
solidário, é pre-
ciso a forma-
ção de um novo 
modelo men-
tal (mindset), 

que valoriza as 
divergências de 

pensamentos e 
habilidades. Quanto 

mais novo o indivíduo 

é formado nesse terreno de cola-
boração e coletividade, mais expan-
dido será o seu mindset e, conse-
quentemente, mais capacitado para 
atender duas das grandes necessi-
dades essenciais do ser humano: a 
de contribuir e a de crescer.  

Esses pequenos líderes, certa-
mente terão mais facilidade para 
desenvolver relações autênticas 
com seus pares, valorizando a hori-
zontalidade dos seus relacionamen-
tos, mesmo quando estiverem posi-
cionados em cargos de autoridade 
e poder. Com relacionamentos mais 
sólidos, terão também, por consequ-
ência, mais possibilidades de enga-
jar pessoas e times para alcance de 

resultados compartilhados. Mesmo 
não focados em competir, parado-
xalmente a capacidade de colaborar 
trará na fase adulta uma van-
tagem competitiva em relação 
aos líderes de mindset rígido, 
presos em seus modelos anti-
gos de autoridade, individuali-
dade e controle.

O primeiro passo para o de-
senvolvimento dos líderes soli-
dários começa pela atenção dada 
à liderança que surge de dentro 
para fora, ou seja, a partir do au-
toconhecimento. No inglês, exis-
te a expressão “self leadership”, 
que se refere à capacidade do in-
divíduo de liderar a si, a partir de 
uma clareza de propósito, valores 
e visão. Estando seguros de si, não 
precisarão da validação de outros, 
nem de reconhecimento para seu 
próprio ego. Consequentemente, 
serão mais aptos à criação de es-
paço para o crescimento coletivo 
e abertos para o compartilhamen-
to do conhecimento, do poder e do 
mérito alcançado.

Os líderes que operam 
conectados ao ‘eco 
sistema’ possuem 
mentalidade de ‘nós’. 
Usam a influência e 
não o controle para 
engajar as pessoas; o 
diálogo mais do que o 
comando. Trabalham 
com parcerias e 
compartilham 
conhecimento para o 
alcance de resultados 
comuns.



Homenagem Especial

Homenagem especial
aos alunos do 1º ano

Queridos alunos do 1º ano, 

Parabenizamos a todos vocês pelas inúmeras conquistas 
que testemunhamos durante todo o caminho trilhado aqui, 
na nossa Casa. Queremos, também, expressar nossa alegria 
e gratidão por temos tido a oportunidade de compartilhar 
momentos tão especiais junto a vocês! Todas essas vivências 
nos fizeram acreditar o quanto são pessoas especiais e que, 
certamente, irão fazer a diferença como seres humanos, 
contribuindo, cada um à sua maneira, para um mundo mais 
fraterno! Pedimos a Deus que os proteja sempre e que os 
conduza a levar ao próximo a luz do amor, da solidariedade e do 
respeito. Nessa direção, encontrarão o verdadeiro sentido da vida e conquistarão 
a felicidade! Não esqueçam: vocês sempre farão parte da Casa de Criança!

Com carinho,
Denise e Heloísa
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Período Integral

Rotina do
Período Integral
CONHEÇA essa proposta educacional

19

Q uem participa do Período 
Integral?

As crianças que perma-
necem na escola por um espaço 
de tempo superior aquele des-
tinado as atividades escolares, 
contemplando, assim, mais de 
um turno. Essa proposta é de-
senvolvida, na maior parte do 
tempo, no período vespertino, 
logo que findam as atividades 
pedagógicas.  Portanto, é válido 
ressaltar, que seu planejamento 
está fundamentado nos princí-
pios adotados pela instituição de 

ensino, assegurando a solidificação 
dos objetivos educacionais presen-
tes no currículo escolar, como tam-
bém a formação socioemocional e 
cultural, visando à formação cidadã, 
pautada nos valores morais.

Variadas atividades compõem 
essa rotina. No início da tarde, logo 
após o banho e o almoço, ocorre a 
realização das tarefas, acompanha-
da por uma professora, sob a orien-
tação da coordenação pedagógica. 
Em seguida, outras atividades são 
organizadas, de forma que pos-
sam garantir o desenvolvimento e o 
bem-estar das crianças.

Fazem parte dessa rotina espor-
tes como o futebol, a dança, nata-
ção e a psicomotricidade relacional, 
que objetiva, por meio do brincar 
com objetos específicos, possibili-
tar uma maior integração entre as 
crianças e oportunizar interven-
ções, por parte da psicomotricista 
especializada, favoráveis a um de-
senvolvimento saudável.

No decorrer do ano, muitas vivên-
cias e projetos são desenvolvidos, os 
quais buscam a satisfação das crian-
ças, como recheio principal para a 
aprendizagem significativa. Citamos, 
em seguida, alguns deles.

Cultivo da Horta
Paciência, observação, carinho, cuidado com a natureza, 

cultivo do próprio alimento, estes são alguns dos itens 
surgidos na preparação e cultura de uma horta. A cada nova 
plantinha que brota, as crianças curtem e comemoram os 
resultados da sua dedicação.

Família em Tempo Integral
Como será passar o dia na escola? Que momento 

dessa rotina meu filho gosta mais? Um sábado por ano, 
temos  a oportunidade de dividir com os pais a vivência 
da rotina de seus filhos na creche. É um momento rico 
em troca de carinho, alegria e até novas ideias.

Mão na Massa
A proposta aqui é unir alimentação e diversão. Em meio a 

ingredientes diversos, com uma pitada de carinho e atenção, 
as crianças produzem e degustam um delicioso e saudável 
lanche coletivo. O projeto mão na massa demonstra para as 
crianças, de forma divertida, a valorização do preparo dos 
alimentos.

Piquenique Literário
Quem conta um conto aumenta um ponto! Imaginação, 

desenvolvimento do prazer da leitura, vivência do espaço 
ao ar livre: nesta proposta, crianças e educadoras fazem 
um piquenique, no qual além de um saboroso lanche, há 
uma verdadeira degustação de histórias e canções.

Trocando Ideias com as crianças
Uma conversa motivada pelo interesse das próprias 

crianças dá origem ao Trocando Ideias. A cada semestre, 
um especialista traz um pouco do seu conhecimento para 
discutir com elas. No primeiro semestre, recebemos a 
estudante de agronomia Lia Frederico, que orientou sobre o 
plantio da nossa horta.
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Reflexões em 
Pauta
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Gestão de Pessoas: 
um olhar cuidadoso para o colaborador

Por Claudia Marques
Coordenadora de Gestão de Pessoas da Casa de Criança 

Especialista em Gestão de Pessoas (FIC) e 
graduada em Psicologia (UNIFOR).

T emos uma tendência a ten-
tar “administrar” pensa-
mentos e atitudes, quando 

possível, como uma forma de equili-
brar nossas relações e, consequen-
temente, nossas vidas. Essa tentati-
va de gestão dos próprios atos é um 
exercício que requer esforços e com-
pete com a velocidade das mudanças 
que “regulam” nossa existência.

Vivemos em um contexto social 
que não define onde se dá o início 
desse processo de mudança de 
sentimentos, opiniões e atitudes, 
se no próprio homem ou no meio no 
qual estamos imersos, mas o que 
se torna relevante são as reper-
cussões que esse movimento da 
vida causa em cada um de nós e em 
nossas relações.

Quando pensamos no desafio de 
cada um para equilibrar sua exis-
tência no mundo, deparamo-nos 
com um movimento de caráter e 
esforço individual, apesar de ser-
mos seres essencialmente sociais.

No entanto, na perspectiva de 
um ambiente corporativo, esse 
exercício torna-se um eixo de tra-
balho para o alcance dos propósitos 
de uma organização. A atenção para 
cada colaborador, considerando a 

sua subjetividade, dentro do alcance de 
um cenário de coletividade, sempre foi 
um cuidado da Casa de Criança.   

Nossa escola compreende que a re-
alização de sua missão, “que através do 
conhecimento, formará pessoas críti-
cas, reflexivas, participativas e solidá-
rias, que se comprometam com a cons-
trução de uma sociedade mais justa e 
saudável”, está diretamente associada 
a um ambiente de trabalho saudável.

Acompanhando as transformações 
a que o mundo e os sujeitos estão hoje 
submetidos, voltamos nossa atenção 
para a importância de um ambiente 
que disponha de condições estruturais 
e atenção às relações interpessoais.

A compreensão de que as intera-
ções sociais nos estruturam e regulam 
nossos atos se tornou um norteador 
para as nossas ações e metas organi-
zacionais. Consideramos a pluralidade 
de interesses, posturas, percepções e 
modos de vida diversos que 
fazem parte de nosso am-
biente. Com base nessa diver-
sidade, buscamos, no proces-
so de recrutamento e seleção, 
captar profissionais que se 
identifiquem com nossos va-
lores e se disponham a crescer 
junto com a nossa instituição.

No processo de acompanha-
mento do desempenho do trabalho, 
favorecemos um ambiente perme-
ado por atenção, cuidado e incen-
tivo ao desenvolvimento pessoal e 
profissional de cada um.

A certeza de que a identifi-
cação inicial com o propósito de 
nossa escola e que uma prática de 
trabalho pautada em nossos valo-
res contribuirão para um ambiente 
de trabalho mais justo e saudável, 
mobiliza-nos a enfrentar os de-
safios que fazem parte de todo 
ambiente de convívio social, per-
meados por alegrias e tensões, 
mas sempre acreditando no que 
citou Guimarães Rosa, em Grande 
Sertão Veredas: “O correr da vida 
embrulha tudo. A vida é assim: es-
quenta e esfria, aperta e daí afrou-
xa, sossega e depois desinquieta. O 
que ela quer da gente é coragem...”

Reflexões em 
Pauta Esta coletânea de textos 

envolvendo temas 
diversos, foi escolhida 

com muita atenção e escrita por 
profissionais especiais,

que fazem parte da história
da Casa de Criança.

Boa leitura!

• Gestão de Pessoas: um olhar cuidadoso para o colaborador. (Claudia Marques)

• Gestão do Tempo: como a sua personalidade influencia na qualidade do seu tempo? 
(Júlia Vieira)

• Gestão da Inclusão Escolar: mais que método e técnica, a necessidade de uma postura, 
de um olhar. (Ana Paula Sthel Caiado e Gerson Abarca)

• Gestão da Informação: a ameaça digital das fake news. (Jéssica Ribeiro)

• Gestão de Vida: os desafios da era digital. (Fabiana Vasconcelos)

• Gestão da Família: qual é o lugar dos pais? (Denise Sanford)
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Explicando o eneagrama
Para compreender como a sua 

personalidade impacta em seu tem-
po, você precisará observar o seu 
foco de atenção.

Todos possuímos três centros de 
inteligência. São eles: 

 • Centro de inteligência emocional: 
possui o foco de atenção para as 
conexões com as pessoas, para o 
que sentem, para a imagem que 
terão, para as histórias, conquis-
tas e dificuldades das pessoas.

 • Centro de inteligência men-
tal: possui o foco de atenção para 
os próprios pensamentos, para o 
entender as causas e os efeitos, 
para o planejamento, diagnóstico, 
prevenção de riscos e visão sistê-
mica das coisas.

 • Centro de inteligência instintivo/
prático: possui o foco de atenção 
para a ação, o agir, para o resolver 
problemas, o comandar, o execu-
tar, para o justo e correto.

Todos temos as três energias, 
contudo, uma é dominante. E quan-
do falo dominante, refiro-me a uma 
distorção em que a pessoa enrijece 
em um único modelo. Para quebrar-
mos padrões enrijecidos, precisa-
mos, primeiramente, enxergar por 
meio da auto-observação!

C ompreendendo a 
gestão do tempo 
como um conjunto 

de competências cognitivas, 
emocionais e comportamen-
tais, percebemos que a for-
ma que você gerencia o seu 
tempo fala mais sobre a sua 
personalidade do que você 
imagina! 

Você já observou que al-
gumas pessoas despendem 
uma atenção maior para o 
pensar, antes de executar 
algo, perdendo, muitas ve-
zes, até o “time” certo da 
execução? “Eu estava pen-
sando em como fazer... não 
deu tempo”. 

Outras pessoas já execu-
tam sem planejar: “Ah, quan-
do vi, eu já estava com a mão 
na massa” e acabam atrope-
lando uma fase tão impor-
tante que é o planejamento. 

Observe sua rotina e responda: 

O seu foco de atenção é 
mais voltado para qual dessas 
motivações?

 • O tipo 1 terá seu foco de atenção 
na perfeição, nos detalhes e em 
consertar os erros.

 • O tipo 2 focará em se sentir útil, 
ajudar, ter uma função ativa na 
vida das pessoas.

 • O tipo 3 terá seu foco de atenção 
voltado para a execução de seus 
objetivos, para performar, alcan-
çar metas. Custe o que custar.

 • O tipo 4 terá foco em fazer “a 
coisa” de forma única, diferente, 
especial, algo que transmita a 
sua personalidade. 

 • O tipo 5 focará em economizar 
tempo, movimentos, ações e até 
sentimentos.

 •O tipo 6 focará em mapear os peri-
gos existentes e como preveni-los.

 • O tipo 7 focará em proporcionar 
a si diversidade e prazer.

 •  O tipo 8 focará em garantir uma 
posição de poder e controle.

 •  O tipo 9 focará em tudo aquilo 
que proporcionar paz, mesmo que 
precise se colocar em segundo 
plano na distribuição de seu 
tempo e prioridade de ações.

Outras já prejudicam seu gerencia-
mento do tempo, por focarem mais nas 
atividades e necessidades de outras 
pessoas e esquecerem das próprias...

Para desenvolver uma Gestão 
do Tempo mais adequada com as 
necessidades de tantos papéis que 
assumimos (profissional, pai/mãe, 
esposo(a), amigo(a), filho(a) etc.), é 
fundamental aprofundarmos o auto-
conhecimento. É preciso refletirmos 
sobre nosso foco de atenção, nossos 
padrões, que nos sequestram e im-
pactam de forma positiva ou negati-
va, na qualidade de nosso tempo. 

Para mim, a sabedoria do Enea-
grama é a mais completa e didática 
que conheço.

O Eneagrama mapeia 9 padrões 
de personalidade. Cada tipologia 
possui o seu padrão mental, emo-
cional e comportamental. Cada qual 
com sua forma de compreender e 
atuar no mundo. Cada qual com o seu 
foco de atenção. 

A competência de Geren-
ciamento do Tempo vem sen-
do muito estudada em todo o 
mundo, por ser um dos prin-
cipais pilares que garante a 
produtividade no campo do 
trabalho, mas, também, por 
ter o poder de equilibrar ou 
desequilibrar a vida das pes-
soas em um contexto geral. 

Sempre lembro do conto in-
fantil: “A Cigarra e a Formiga”, em 
que a formiga era extremamente 
focada em trabalhar e garantir 
a sobrevivência no outono, en-
quanto a cigarra passava o verão 
a cantar e vivenciar os prazeres 
da vida. 

Estudiosos, cada vez mais, 
alertam sobre a necessidade de 
unirmos todas as áreas de nossa 
vida, e um ótimo exercício é você 
preencher a tabela abaixo.

Diante dessa reflexão, quais 
conclusões você pode ter sobre 
a forma que você gerencia o seu 
tempo? 

Quais áreas estão em dese-
quilíbrio? 

O que você ganha e perde geren-
ciando o seu tempo desta forma? 

Quais ações poderiam equi-
librar essa pontuação, visto que 
todas as áreas são importantes?

Lembre-se! Para qualquer 
desenvolvimento pessoal ou 
profissional, o autoconhecimen-
to deve ser sempre o primeiro a 
ser buscado!

Boa jornada!

Gestão do Tempo: 
como a sua personalidade influencia na 
qualidade do seu tempo?

Por Júlia Vieira
Psicóloga, Personal e Professional Coaching (SBC).

MBA em Gestão Empresarial (FGV), pós graduanda em Terapia 
Cognitiva Comportamental (Unichristus). 

Certificanda Internacional do EPTP – 
Enneagram Professional Training Program. 
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Área

PROFISSIONAL

RELACIONAMENTOS

QUALIDADE DE VIDA

PESSOAL

Nota de 
Satisfação

(Pontue sua satisfação
em cada área de 0 a 10)

Tempo
(Distribua o total de 10 pontos 

entre as 4 áreas listadas de 
acordo com o tempo que você 

investe em cada uma)
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O 
presente texto parte da 
reflexão acerca do ima-
ginário social que circun-

da o universo escolar a respeito da 
inclusão. Tema atual e recorrente 
entre profissionais da educação, a 
inclusão está, ainda, infelizmente, 
muito longe de se efetivar enquan-
to ação coletiva de sujeitos profun-
damente imbuídos, conscientes e 
comprometidos com a promoção 
de igualdade. No geral, percebe-se 
uma dissociação entre o trabalho 
pedagógico e o processo inclusivo, 
como se este último fosse algo mais 
a ser aprendido e executado, sendo 
específico a crianças com defici-
ências e patologias documentadas 
por laudos médicos. Falta a muitos 
o entendimento da inclusão como 
algo inerente e indissociável da ação 
educativa, que, por trabalhar com o 
ser humano, deve se fundamentar 
na singularidade e, portanto, na di-
ferença. Com isso, fica marcante a 

que determinado sujeito alcance os 
mesmos resultados que os demais, ou 
seja, confunde-se inclusão com adap-
tação ou reabilitação, concebendo-a 
ora pela via da classificação, na qual 
cada sujeito é encaixado em um con-
junto de características e tratado a 
partir dessa caracterização, ora pela 
via da negação, em que se busca uma 
igualdade esvaziada de sentido. Como 
se escolas inclusivas fossem somente 
aquelas que possuem sala de atendi-
mento educacional especializado, com 
todo um aparato técnico e pessoal 
treinado para fazer aprender aqueles 
alunos que, por desordens aparentes 
ou não, apresentam rendimento infe-
rior aos considerados “normais”. Es-
quece-se, assim, que a inclusão requer 
exatamente a diferenciação e não a 
padronização. Esquece-se, principal-
mente, que o trabalho educativo deve 
ser entendido enquanto dispositivo de 
conscientização, crítica e participação 
social. Entender esse imperativo sig-
nifica situar a inclusão como algo pró-
prio, inerente e essencial ao processo 
educacional, e não como um conjunto 

ideia da inclusão como procedimento, 
método e não como essência do traba-
lho educacional. 

Em muitas de nossas experiências 
com atividades formativas para pro-
fessores, deparamo-nos com falas do 
tipo: “Eu sou professor há 10 anos, mas 
ainda não tive nenhuma experiência in-

de métodos a serem aplicados a de-
terminada categoria de alunos. Sig-
nifica desenvolver uma postura, uma 
atitude diante a diferença, que não 
está posta, necessariamente, por cur-
sos e treinamentos, mas, sim, em um 
modo de encarar a vida e engendrar 
relações humanas pautadas pela tripla 
perspectiva da pluralidade, da liberda-
de e da identidade. Assim, o trabalho 
inclusivo comparece como recurso de 
autorreconhecimento e expressão 
subjetiva, abrindo caminhos para a 
alteridade, pertencimento e interpes-
soalidade, num movimento mútuo em 
que o educar e o cuidar ganham con-
tornos mais fluidos, mais sensíveis às 
nuances de si e do outro.

Sabemos que escola é o campo onde 
se presentificam as diferenças, é o es-
paço das neuroses partilhadas. Nela, 
encontram-se diferentes estruturas 
familiares com várias facetas culturais, 
religiosas e sociais. Se esse ambiente 
não é entendido como um mundo onde 
caibam muitos mundos, a zona de atri-
to das relações humanas nesse contex-
to, chega ao ponto da intolerância. Um 

clusiva”. “Eu tive um aluno de inclusão 
no ano passado”. “Nós, professores, 
somos obrigados a receber esse tipo de 
aluno e não tivemos nenhuma prepa-
ração para isso”. “Só a monitora sabe 
lidar com ele, porque ela estudou, fez 
uma especialização na área”. “Eu te-
nho dois alunos com o mesmo laudo, o 
mesmo diagnóstico, mas ainda não sei 
como agir com eles”. “Eu olho para o 
fulano como qualquer outro aluno, para 
mim ele é exatamente como os outros”. 
“Somos eu, o fulano e a turma”. Tais fa-
las são representativas de certo nível 
de incerteza e insegurança com relação 
tanto à definição de inclusão, como a 
seus meios de efetivação.

Atrelada a tais percepções, geral-
mente, aparecem dúvidas e dificulda-
des sobre como agir, levando à crença 
fantasiosa de que existe um protoco-
lo de técnicas de inclusão adequado a 
cada tipo de transtorno, síndrome ou 
deficiência, e que com esse conheci-
mento em mãos, é possível fazer com 

importante passo para se trilhar a 
educação inclusiva, é a percepção 
da cultura organizacional da comu-
nidade escolar para se observar a 
multiplicidade de crenças, valores 
e representações que nela estão 
contidas. Nesse trabalhoso e en-
riquecedor caminho, torna-se im-
portante a superação de práticas 
e discursos impregnados por mo-
dismos e preconceitos, bem como a 
instauração de atitudes reflexivas e 
comprometidas com a diversidade, 
entendendo a inclusão como pro-
cesso, relação, experimentação co-
tidiana, sensibilização mútua e não 
como meta ou procedimento. Para 
tanto, torna-se imprescindível um 
olhar, uma postura que acolha o 
outro em sua existência única e sin-
gular, que ao invés de ficar tentan-
do enquadrar cada sujeito ao todo, 
possa instaurar um todo que abra-
ce todos os sujeitos, ou seja, que ao 
usar dos métodos o faça para ga-
rantir um contexto educativo ético 
e igualitário, em que se possa ser 
diferente sem ser desigual.

Gestão da Inclusão Escolar: 
mais que método e técnica, a necessidade 
de uma postura, de um olhar.

Por Ana Paula Sthel Caiado1 e Gerson Abarca2

1Doutora em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano, mestre em Psicologia do 
Desenvolvimento e graduada em Psicologia. apcaiado@unilab.edu.br 

2Especialista em Psicologia Clínica e Psicologia Educacional, especialista em Desenvolvimento Humano e 
Gestão de Pessoas, graduado em Psicologia. gersonabarcapsicologo@gmail.com
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Torna-se imprescindível 
um olhar, uma postura 
que acolha o outro em 
sua existência única e 
singular, que ao invés de 
ficar tentando enquadrar 
cada sujeito ao todo, 
possa instaurar um todo 
que abrace todos os 
sujeitos.
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Você já se perguntou 
quanto tempo gasta, por 
dia, navegando em redes 

sociais e trocando mensagens com 
amigos, parentes e colegas de tra-
balho? Para a maioria da população 
com acesso à internet, o número 
de horas utilizadas para esses fins 
é bastante alto. Isso significa que 
você, a todo momento, é inundado 
com informações, como: notícias 
jornalísticas; opiniões públicas; 
relatos pessoais de seus amigos; 
memes engraçados; dentre outros 
assuntos.

Há fatores importantes que fazem 
com que conteúdos falsos atinjam a vi-
ralização. Eles são:

 • Hoje, na internet, qualquer pessoa 
pode ser produtora de informação, 
sem a necessidade de se expor;

 • Notícias compartilhadas, por seus 
amigos e familiares, ganham mais 
credibilidade, levando-se em con-
sideração o valor afetivo que nu-
trimos por essas pessoas;

 • As Fake News, normalmente, cau-
sam grande surpresa em quem 
as recebe e, por isso, favorecem o 
compartilhamento impulsivo.

Além disso, há ainda a pós-verdade, 
escolhida pelo dicionário britânico Oxford 
como palavra do ano de 2016 e que se 
resume a: “Relativo ou referente a cir-
cunstâncias nas quais os fatos objetivos 
são menos influentes na opinião pública 
do que apelos à emoção e às crenças 
pessoais”. Ou seja, na pós-verdade, os 
propagadores da notícia falsa acreditam 
cegamente nela, deixando-se levar por 
suas convicções pessoais e sem levar em 
consideração a veracidade dos fatos.

Mas é valioso ressaltar que a 
pós-verdade não deve ser confundi-
da com a mentira (calúnia). Segun-
do Leandro Karnal: “Quem tem um 
site de Fake News, trabalha com a 
mentira. Há pessoas especializadas 
nisso, é um serviço hoje. [...] Só que 
essa pessoa que cria a falsidade não 
está trabalhando com a pós-verda-
de. A pós-verdade está no receptor, 
que dilui a autoridade, que recor-
re ao único critério da emoção, que 
repassa a informação, acreditando 
ser verdadeiro, o que torna o narciso 
subjetivo o grande critério contem-
porâneo da verdade.”

Esta última observação de Leandro 
Karnal é bastante útil para salientar 
que o problema não está na internet 

A internet é, hoje, o maior canal de 
propagação de informações que temos 
ao alcance das mãos. Isso, por um lado, 
contribui maravilhosamente para o 
nosso desenvolvimento pessoal e pro-
fissional. Por outro, também pode se 
tornar uma ferramenta ruim, se utili-
zada de forma errada.

É a partir do mau uso dessa liber-
dade que a internet possibilita que ob-
servamos (e somos tentados a parti-
cipar) o aumento do que, atualmente, 
se chama Fake News, termo que sur-
giu em 2016 e vem tomando força até 
os dias atuais. Mas o que são as Fake 

News? Esta expressão é 
usada para designar no-
tícias fabricadas e res-
tritamente falsas, geral-
mente produzidas com 
o objetivo de prejudicar 
outras pessoas.

Segundo o Professor 
Mário Sergio Cortella, as 
Fake News: “[…] Tem um 
conteúdo malévolo, à me-
dida que elas distorcem a 

em si, como canal de comunicação, e 
sim na relação entre quem produz a 
Fake News e quem acredita nela, de 
olhos fechados.

Diante de um perigo tão grande, 
surge a pergunta: como podemos nos 
defender?

 • Leia a notícia inteira, não ape-
nas o título;

 • Averigue a fonte;

 • É uma corrente de WhatsApp 
ou de outra rede, sem autoria 
alguma ou link para um site? 
Desconfie e, de preferência, não 
compartilhe;

 • Tem autoria? É uma fonte le-
gítima, na qual você já confiou 
no passado? Se não, talvez seja 
melhor não confiar;

 • Há, no texto, referência a um 
veículo de imprensa, como se 
fosse o autor da notícia? Entre 
no site original do veículo de im-
prensa para verificar se a notí-
cia está lá, de fato;

 • Digite o título da notícia recebi-
da no Google. Se for verdadeira, 
é provável que outros veículos 
de imprensa confiáveis estejam 
reproduzindo a mesma notícia;

 • Verifique o contexto, como a 
data de publicação. Tirar a no-
tícia verdadeira de contexto, 
divulgando-a em uma data dife-
rente, por exemplo, é um tipo de 
desinformação;

 • Recebeu um áudio ou um ví-
deo com informações? Tente 
resumir essas informações e 
procurá-las no Google;

 • Recebeu uma imagem que conta 
uma história? É possível fazer 
uma busca “reversa”, por meio 
da imagem, e não por texto, e 
verificar em que outros sites ela 

nossa consciência, prejudicam a nossa 
ação e, acima de qualquer coisa, detur-
pam a capacidade de uma convivência 
que seja sadia para todos e todas.”

Em âmbitos gerais, essas notícias 
falsas causam um grande prejuízo à so-
ciedade, mas, principalmente, a quem 
participa ativa ou passivamente dela. 
Foi o que aconteceu, no Rio de Janei-
ro, com o caso da farsa construída por 
Luiz Fernando Neves Lara, que produ-
ziu um vídeo, afirmando que seu filho 
de 8 meses havia sofrido uma tentati-
va de sequestro, enquanto estava nos 
braços do pai. O vídeo foi compartilhado 
no WhatsApp e se tornou viral, apesar 
de, pouco tempo depois, a mentira ter 
sido descoberta; e continua assim, es-
palhando pânico entre as famílias do 
estado do Rio.

É importante notar que notícias 
falsas sempre existiram em nossa so-
ciedade, mas antigamente, elas não 
possuíam a possibilidade de viraliza-
ção, como acontece hoje, por causa da 
facilidade de propagação de conteúdo, 
por meio das redes sociais.

Gestão da Informação: 
a ameaça digital das fake news.

Por Jéssica Ribeiro
Graduada em Artes Visuais, certificada em Inboud Marketing, 

facilitadora de treinamentos em Marketing Digital, artista 
plástica, sócia-diretora da FVDH.
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foi reproduzida, o que pode 
dar pistas de sua veracidade. 
Para fazer esta busca, aces-
se: www.images.google.com

 • Números: a notícia cita nú-
meros de pesquisas ou de 
outros dados? Tente procu-
rá-los, isoladamente, para 
checar se fazem sentido. 
Fonte: www.bbc.com

Além dessas dicas, há, ainda, 
uma ferramenta, disponibilizada 
pelo Ministério da Saúde, de com-
bate à Fake News, na qual todo 
cidadão poderá enviar gratuita-
mente mensagens, por meio de um 
número de WhatsApp, com ima-
gens ou textos que tenha recebido 
nas redes sociais, para confirmar 
se a informação procede, antes 
de continuar compartilhando. Vale 
destacar que o canal não será um 
SAC ou tira dúvidas dos usuários, 
mas um espaço exclusivo para re-
ceber informações virais, que se-
rão apuradas pelas áreas técnicas 
e respondidas, oficialmente, se são 
verdade ou mentira. Anote o nú-
mero: (61)99289-4640.

É incrível notar que nosso 
mundo está cada vez mais digital 
e isso traz enormes benefícios à 
nossa sociedade. Mas precisa-
mos atentar para o fato de que 
ele também está cada vez mais 
impessoal. Ao ficarmos tenta-
dos a compartilhar uma notícia 
da qual não temos certeza de sua 
veracidade, devemos lembrar que 
ela, provavelmente, está prejudi-
cando alguém. É pensando dessa 
forma, que termino este artigo, 
afirmando que, talvez, duas pa-
lavras possam combater, de fato, 
as Fake News: ética e compaixão.
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Quando viver se tornou 
desafio? Uma pergun-
ta frequente para quem 

observa o ser humano em embate 
diário com a existência no mundo 
acelerado, digital, produtivo, com-
petitivo, incerto e, às vezes, en-
coberto de uma sensação de inse-
gurança e violência. Recebemos as 
demandas dessa existência e não 
paramos para questionar, refletir 
e nos autorizar a não seguir por 
certos caminhos que não nos tra-
zem bem-estar. Aliás, bem-estar 
parece ser uma palavra que caiu 
em desuso, seguida da sensação. E 
para onde vamos? Mudaram os ca-
minhos de se estar vivo? Sabemos 
como existir em harmonia com o 
novo? Concebemos as perdas e nos 
adaptamos para continuar nossa 
humanidade? Para compreender, é 
prudente traçar motivos históricos 
na política, no impacto da populari-
zação da internet com acesso à in-
formação, nas demandas crescen-
tes de uma sociedade sempre em 
desenvolvimento, sempre sofrida, 
em sua sobrevivência cultural.

mundo para aquela turma, que debatia 
comportamento pela sensação causa-
da, a partir da observação da imagem 
oferecida. Sem consciência, ainda, o ex-
perimento desse laboratório seria o que 
viveríamos no século XXI.

No início do século, por volta de 
2005, a internet ganhou saltos ainda 
maiores, com a abertura das plata-
formas de vídeos livres, o avanço de 
redes sociais virtuais, o desenvolvi-
mento do WI-FI, 2G, 3G, a compra de 
smartphones como algo essencial para 
se estar vivo. No mundo físico-político, 
o país entrou em crise com imensos 
casos de corrupção, que são, agora, 
de conhecimento público, exatamente 
pelo acesso fácil à informação. O ce-
nário de desesperança e o crescimento 
acelerado da sensação de violência se 
utilizam das mídias sociais para desa-
bafo e exposição. E em defesa, criam-se 
“stories” de uma vida maqueadamente 
perfeita. Para os adultos, jovens esta-
riam vivendo a sua natividade digital, 
sistemas integrados de programas já 
partem da existência. Os diálogos se 
modificam, tornam-se esporádicos, in-
teresses virtuais não são trocados en-
tre adultos e adolescentes. Além disso, 
24 milhões de crianças e adolescentes 
acessam a internet no Brasil, em todas 
as classes sociais. Os desafios de ado-
lescer e amadurecer utilizam as mídias 
digitais como palco, socializam compor-
tamentos de forma global, elaboram 
outra forma de estar no mundo. Impac-
tados pela sensação de violência, ver-
ticalizamos a cidade, voltamos o olhar 
com foco numa pequena tela na palma 
da mão, perdemos a capacidade de con-
templar, de observar o entorno, de nos 
conectar com o mundo físico e natural 
que nos é essencial à saúde. Mais ainda, 
a gente se desconectou do contato real 
com o outro.

Politicamente, saímos da ditadura 
em busca da democracia, a Constitui-
ção de 1988 foi elaborada garantindo 
direitos de cidadania na soberania de 
um país cheio de esperança, para nos-
sos futuros governantes. Engatinha-
mos nas escolhas em eleições, fizemos 
um impeachment de um presidente, 
olhávamos o país com a certeza de uma 
sociedade justa e lutadora. A moeda es-
tabiliza, novo presidente, o comércio se 
expande, outro presidente, fim da fome, 
acesso das grandes massas ao poder 
de compra, de mobilização. Somos re-
conhecidos internacionalmente, está-
vamos em ascensão. Mas a recessão 

A abertura para o mundo permi-
te que a diversidade de ser humano 
seja globalizada também. As formas 
de existir dão força às minorias, unem 
iguais. Inaugura-se a palavra “empo-
deramento” e “coletivo”. Ao mesmo 
tempo, crescem as dificuldades so-
ciais e políticas, aumentam o número 
de diagnósticos de depressão, dentre 
outros transtornos. Grupos vulnerá-
veis ao destrato e preconceito sofrem. 
Falando na nossa esfera, Fortaleza, 
vemos uma escassez de cuidados com 
a população, de forma geral. Crianças e 
adolescentes não têm acesso à educa-
ção global, não há espaços suficientes 
que acolham e tratem quem necessita 
de atendimento em saúde mental, não 
toleramos o diferente com respeito, 
não tratamos os resíduos e lixo acu-
mula nas ruas, não caminhamos nas 
ruas, temos um sistema precário de 
transporte público, não apreciamos 
a natureza, não desfrutamos de uma 
vida cultural intensa e de fácil aces-
so, não temos apreço pela memória 
arquitetônica e histórica de ser cea-
rense, oferecemos pouca ou nenhuma 
empatia por quem sofre, seja no trân-
sito diário, nas impaciências de che-
gar logo ou pela dureza da rotina que 
atormenta e causa constante mal-es-
tar. Estamos em endurecimento, além 
de tomados pela ideia de um sucesso 
material que está acima de tudo e de 
todos, numa força utilitária de convi-
ver nessa metrópole.

O advento do acesso fácil à infor-
mação e do uso de smartphones 
modificou, de forma intrínseca, a 
nossa forma de socialização, de 
comunicação no trabalho, com a 
família e como lidamos com en-
tretenimento e, até mesmo, como 
cuidamos da saúde física. A crise 
política ascende violências e desespe-

mundial começa a desprender o senti-
mento total de país para uma proteção 
individual de existência; questionam-se 
as formas de governo, o que era ainda 
frágil no seu crescimento torna-se caos, 
abrem-se espaços para sentimentos 
duros no âmbito social e político que re-
parte, divide, corrompe.

Ao longo dessa trajetória, vimos, em 
meados dos anos 90, como a internet 
adentra o ambiente doméstico e ace-
lera as formas de trabalho, inaugura 
um contato social virtual, ainda em sua 
forma primária. Os chat-rooms, os sis-
temas dial-up de conexão, o “you got 
mail” tornam-se fascínio para o primei-
ro grupo de não nativos digitais. A sen-
sação de um salto em evolução tecnoló-
gica da antiga máquina de escrever para 
o sistema de processamento rápido de 
dados chegava carregada de adrena-
lina. Utilizei o primeiro sistema de po-
werpoint para dar aula de monitoria, 
usando imagens do desenhista Escher, 
num laboratório de Gestalt e comporta-
mento, em 1997, com apoio dos colegas 
das Ciências da Informática. As imagens 
projetadas em slides foram inovado-
ras e modificaram a forma de sentir o 

ranças. Mas há saída, simples até: 
aprender o real valor do bem co-
mum, desenvolver empatia pelo ou-
tro, só pela ideia de que qualquer ser 
vivo merece minha tolerância míni-
ma no decorrer da vida, desejar uma 
sociedade sem muros e de convívio 
para trazer de volta o bem-estar, 
entender com firmeza que o outro 
não é o inimigo, que um gesto de 
ternura e compaixão por dia enche 
o nosso interior de sentido de vida. 
Ajudar não é somente assisten-
ciar, é potencializar a capacidade 
do outro ir experienciando o mundo, 
equilibrar a vida no mundo digital, 
vivenciar o uso saudável e respon-
sável dos benefícios da internet e 
se re-conectar com as crianças ao 
redor, filhos, filhas e afins, olhar 
profundamente para quem eles re-
almente são e não somente o que 
desejamos deles. E nada, nada ainda 
substituiu o contato com o mundo 
natural e a importância de nossas 
memórias afetivas e imateriais. 
Porque, no fim, todos nós morre-
mos, mas merecemos, cada um, 
contar uma história que contenha 
o mínimo necessário do sentimento 
amor. Os ipês estão florindo, o céu 
está de um azul intenso, vivo. Você 
já abraçou alguém hoje?

Gestão de Vida: 
os desafios da era digital.

Por Fabiana Vasconcelos
Psicóloga clínica, membro do Comitê de Educação e Ciências 

do Instituto DimiCuida, com Pós-graduação em Educação pelo 
Framingham State College, e Psicanálise, pela Boston Graduate 

School of Psychoanalysis nos EUA.

Reflexões em 
Pauta

Mas há saída, simples 
até: aprender o real 
valor do bem comum, 
desenvolver empatia pelo 
outro só pela ideia de que 
qualquer ser vivo merece 
minha tolerância mínima 
no decorrer da vida.
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E ducar um ser humano, para 
se tornar uma pessoa do 
bem, sempre representou 

um grande desafio, entretanto, nos 
dias de hoje, deparamo-nos com 
circunstâncias que não vivencia-
mos em nosso próprio processo de 
formação. A era digital, no que se 
refere à educação de nossas crian-
ças, retrata bem esse contexto. 
Não temos parâmetros sobre como 
lidar com as tecnologias em nossa 
rotina, bem como com as conse-
quências que podem acarretar em 
nossa dinâmica familiar.

Refletir sobre o lugar dos pais 
na família representa um passo 
importante nesse novo cenário. E 
para contemplar essas questões, 
é valido retomar alguns aspectos 
da forma de educar das gerações 
passadas. A história nos apresen-
ta que, antigamente, a criança não 
ocupava um lugar de muita impor-
tância na família. Eram grupos nu-
merosos e as particularidades de 
cada um não eram vistas. Esse foi 
um aspecto extremamente ques-
tionado e, atualmente, o lugar que 

definição dos valores de família, que 
servirão de alicerce para todas as in-
tervenções necessárias ao bom de-
senvolvimento das crianças.

No processo de formação de qual-
quer ser humano, a vivência de limites 
claros é bastante estruturadora e re-
presenta um dos melhores caminhos 
para a conquista da segurança inter-
na e da resiliência, que é a capacidade 
para lidar com os problemas, superar 
obstáculos, resistir às pressões e se 
adaptar às mudanças da vida.

Os limites devem ser trabalhados 
desde cedo. Enganam-se os pais que 
pensam que as crianças pequenas não 
compreendem essas questões. A for-
ma como falamos, que envolve o tom 
de voz e as expressões faciais, demar-
ca as ações e comportamentos que 
podem ser admitidos ou não, e à me-
dida que elas crescem, o nível de com-
preensão se amplia. Como exemplo 
para ilustrar essa dificuldade em re-
lação à colocação de limites, tomemos 
como base a nossa cultura consumis-
ta, visto que, sem nos darmos conta, 
conduzimos a criança, desde cedo, a 
aprender que a felicidade está vincula-
da à satisfação dos seus desejos. Pre-

as crianças ocupam, no seio da família, é 
totalmente diferenciado, pois são reco-
nhecidas em suas necessidades, o que é 
importante, mas, em muitas situações, 
tornam-se o centro dessa estrutura, o 
que pode ser tão prejudicial quanto não 
serem vistas. 

cisamos estar atentos à construção 
dessa crença, que leva a criança a uma 
ilusão acerca do que é a vida. Os dese-
jos não representam as necessidades 
fundamentais que o indivíduo precisa 
para crescer saudavelmente.

A vivência dos limites implica numa 
relação de proximidade com a criança e, 
nessa direção, é preciso que os pais bus-
quem conviver verdadeiramente com 
os seus filhos. É preciso estar disponível 
para ouvir, buscando conhecer e com-
preender o que eles nos comunicam, por 
meio do seu comportamento. Para que 
essa convivência de fato aconteça, pre-
cisamos estar atentos a nós mesmos, 
pois as redes sociais representam, hoje, 
um dos maiores adversários de nossa 
família. Muitas vezes, estamos em casa, 
mas a conexão que está sendo esta-
belecida, infelizmente, não é com quem 
está ao nosso lado.

É valido salientar que esses limi-
tes precisam estar alinhados com 
os valores da família, para que, aos 
poucos, as crianças possam integrar 
o sentimento de pertencimento a 
essa estrutura familiar.

Enquanto nossos filhos são pe-
quenos, temos condições de acom-

Outro aspecto relevante refere-
-se aos comportamentos adotados 
pelos adultos das décadas passadas, 
que, apesar de não serem muito re-
flexivos, eram objetivos e seguros em 
seus posicionamentos. Nos dias de 
hoje, os pais têm acesso a um volu-
me maior de informação, são bastan-
te reflexivos e desejam muito acer-
tar. Contudo, em muitos momentos, 
mostram-se inseguros em relação 
às reações da criança diante de suas 
posturas mais firmes, sobretudo o 
que isso poderá acarretar, no que diz 
respeito a traumas. E é, exatamente, 
essa dúvida que transmite fragilidade 
e pode gerar consequências negativas 
para as crianças. Como pais, somo re-
ferenciais de segurança e, para isso, 
necessitamos compreender melhor a 
dinâmica de nossa família e nos for-
talecermos com base nos valores so-
ciais que são essências para uma vida 
saudável e harmônica.

Mas como caminhar nesse proces-
so? Precisamos nos indagar sobre o 
tipo de pessoa que desejamos ser e o 
tipo de pessoa que desejamos formar. 
Essas respostas irão nos auxiliar na 

panhá-los bem de perto, porque 
eles estão sempre conosco ou 
com pessoas da nossa confiança. 
Mas à medida que eles crescem, 
isso muda muito. Eles passam a 
receber os valores do mundo que 
se expressam, sobretudo, nas re-
lações de amizade que irão esta-
belecer. Desta forma, pertencer a 
um grupo social específico passa a 
ter um lugar de muita importân-
cia na vida do adolescente. Nessa 
fase, nós não temos mais como 
estar ao lado deles como antes, 
por isso, é tão valoroso que eles, 
ao longo dos anos, internalizem os 
valores da família e integrem PAI 
e MÃE em seu ser. 

Os desafios, como vimos, são 
muitos, e não há uma fórmula má-
gica para enfrentá-los. Entretan-
to, o que pode nos ajudar não está 
tão distante. Na verdade, está em 
nossas mãos, pois a presença dos 
pais ao lado dos filhos sempre será 
o melhor antídoto para tudo o que 
possa ser destrutivo, além disso 
seus ensinamentos devem servir 
de base para todas as escolhas que 
eles irão fazer em sua vida.

Gestão de Família: 
o lugar dos pais.

Por Denise Sanford
Diretora da Casa de Criança

Especialista em Psicomotricidade Relacional (CIAR - FAP/PR) e
em Infância (Escola e Clí nica Psicanalítica do Ceará), licenciada em Pedagogia  

(UNIFOR) e graduada em Administração de Empresas (UECE)

Reflexões em 
Pauta

Os limites devem ser 
trabalhados desde 
cedo. Enganam-se os 
pais que pensam que 
as crianças pequenas 
não compreendem essas 
questões. A forma como 
falamos, que envolve o 
tom de voz e as expressões 
faciais, demarca as ações 
e comportamentos que 
podem ser admitidos 
ou não, e à medida que 
elas crescem, o nível de 
compreensão se amplia.



3332

Espetáculo Natalino 2017

P romover “Mudança de 
Hábito” não é uma ta-
refa tão simples, mas 

não é impossível. Exige da gente 
um comprometimento conosco. 

Sabemos que os hábitos são 
características que fazem par-
te do nosso cotidiano e, muitos 
deles, são adquiridos na infância, 
como os de higiene e de alimen-
tação. Contudo, existem outros 

hábitos. Se eles são saudáveis, ótimo. 
Mas se não são, é preciso mudá-los. 
Como? Foi esse alvo que a Casa de 
Criança buscou alcançar no projeto 
natalino 2017 e que queremos atingir 
no dia a dia.

Para isso, a partir de histórias 
bíblicas, como o Bom Samaritano e 
a Ovelha Perdida, as discussões, em 
sala de aula, objetivaram as boas 
atitudes que devem tornar-se um 
hábito. 

Para quem não lembra, os 
enredos dessas parábolas 

trazem lições que res-
saltam o dever de 

nos preocupar com 
o próximo. O gru-

po de crianças 
foi incentivado 
a refletir sobre 
o que faz bem, 
a enxergar o 
que é bom e 
procurar mu-

dar o que não 
é. Além de tudo 

isso, também es-
tudamos sobre os 

costumes do povo na 

época do nascimento de Cristo, suas 
vestimentas e seu modo de viver. É 
claro que enfatizamos as atitudes 
cristãs, os bons exemplos, afinal, são 
as atitudes fraternas, cuidadosas, 
que precisam ser perpetuadas em 
nossa sociedade. 

É nessa direção que o proje-
to caminhou colhendo bons frutos. 
Integrando valores essenciais para 
vida, por exemplo: perceber-se 
como pessoa do bem; adotar postu-
ra de cuidado e atenção com o pró-
ximo; buscar o diálogo para solucio-
nar conflitos; perceber que atitudes 
de arrependimento são importan-
tes para uma mudança de compor-
tamento; dentre outras. Produzir 
textos coletivos, individuais, trocas 
de cartões entre as crianças e re-
alizar discussões a respeito dessa 
temática foram estratégias rele-
vantes para plantar uma sementi-
nha em cada um. Cabe a nós, educa-
dores e pais, semearmos, todos os 
dias, para formar nossos pequenos 
e demonstrar bons exemplos. 

Cristiana Boblitz
Coordenadora Geral

da Unidade 2

Projeto
Mudança de Hábito
REFORÇAR ATITUDES que merecem ser constantes



34

A  
páscoa nos remete a 
uma experiência de su-
peração, na qual o amor 

venceu a morte pelo exemplo 
máximo de doação. Em um tem-
po em que o interesse individual 
parece se sobrepor ao coleti-
vo, somos convidados a refletir 
sobre o significado do “doar-
-se”. Nesse sentido, a vivên-
cia pascoal da Casa de Criança 
foi uma ótima oportunidade, ou 
pelo “gesto concreto”, no qual 
os alunos exercitavam a doa-

35

ção, ou pelo acolhimento, em que 
a diferença foi abraçada por to-
dos. Nas apresentações do coral da 
Associação, vimos que a dedicação 
venceu as dificuldades. Com o tema 
“É tempo de nutrir sorrisos”, a 
campanha arrecadou alimentos su-
ficientes para a manutenção das 
doações da Associação Beija-Flor, 
por meses. Foi o momento no qual a 
solidariedade venceu a aflição.

Na condição de pais de uma 
criança fissurada, agradecemos 
a todos que se doaram para essa 

Páscoa

campanha, desde o dia da visita à 
associação Beija-Flor, até o mo-
mento da entrega das doações. 

Solidariedade, dedicação, aco-
lhimento, doação, tudo foi um belo 
exercício da lição ensinada por um 
grande mestre, há mais ou menos 
dois mil anos.

Sued e Eneida
Pais da Letícia Suaréz, 

aluna do Infantil 3 A

Caminhada com Ramos

Apresentação do coral da Associação Beija-Flor

Culinária dos PãesLava-Pés Santa Ceia

Doação do Gesto Concreto

A Associação Beija-Flor 
é formada por profissio-

nais voluntários, que atendem 
gratuitamente crianças e adul-

tos com deformidades faciais, 
especialmente com fissura la-
biopalatina (lábio leporino), na 

busca de sua reabilitação.
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Este ano, a XIII Mostra Ci-
ências abordou um tema 
curioso e rico em desco-

bertas, tanto para crianças quanto 
para adultos: o Universo. Partimos 
de uma sensibilização, realizada 
de forma prática, sobre a teoria 
do big bang;  neste momento, nós 
a representamos por meio de um 
balão; dentro dele, havia papéis. 
Quando o estouramos, as crianças 
puderam compreender sobre essa 
grande explosão.  

A partir daí, surgiram vários 
questionamentos:

Para onde o Sol vai à noite?
A lua é feita de queijo?
Por que as estrelas brilham?
Dando continuidade aos estu-

dos, foi feito um resgate histórico 
sobre a criação do Universo, se-
gundo a versão bíblica, para que, 
desta forma, as crianças tivessem 
acesso às duas versões. Ligando 
ao assunto, conversamos sobre a 
extinção dos dinossauros. Imagi-
nem o quanto esse momento foi 
fabuloso! Os planetas, meteoros, 
constelações e suas curiosida-
des fecharam o cronograma de 
aprendizagem das crianças. 

Vale ressaltar que, por se tratar 
de uma Mostra de Ciências, todos 
os assuntos foram desenvolvidos a 
partir de experiências, observações 
e dados, nos quais as crianças pu-
deram realizar comparações, regis-
trar dia a dia o que ocorrera com os 
fatos e, assim, aprender de forma 
prática.

Na culminância do projeto, foi de-
senvolvida uma exposição na qual 
os familiares tiveram a oportunida-
de de acompanhar de perto o saber 

Mostra Ciências
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apreendido pelas crianças acerca do 
tema, como também as atividades 
e artes realizadas. Neste momento, 
os pequenos aprendizes iam visitan-
do os espaços e explicando tudo que 
conheciam a respeito do assunto. O 
passeio explicativo seguiu uma or-
dem, partindo de onde tudo começou 
até chegarmos ao planeta Terra e 
suas camadas! 

Uma novidade que tivemos este 
ano foi o espaço do bilíngue, no mo-
mento da exposição. Os assuntos 
desenvolvidos durante as aulas eram 
abordadas de acordo com o que es-
tava sendo visto no currículo, e, as-
sim, foram construídos materiais e 
realizadas atividades voltadas para 
o mesmo tema. Com isso, acredita-
mos que o ensino bilíngue, aliado aos 
conteúdos regulares, favorecerão ao 
aprendizado da segunda língua. 

Este projeto pôde ter um cará-
ter científico e, também, lúdico. Ao 
observarmos as crianças realizan-
do experiências e, ao mesmo tem-
po, aprendendo certificamo-nos que 
esta é a melhor forma que a aprendi-
zagem pode ocorrer. 

Ludmilla Paulino
Coordenadora Pegagógica 

da Casa de Criança

Projeto
Retratos do Universo
XIII MOSTRA CIÊNCIAS: o que está além do que vemos no céu
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U  ma semana especialmente 
dedicada a elas, às nossas 
crianças! E que comecem 

os jogos da amizade! Dessa vez, 
somos nós, adultos, pais e mães, 
que viramos criança e entramos no 
mundo da imaginação. É a nossa vez 
de subir no palco. 

Pais e mães unem-se para a 
escolha da música, do figurino, dos 
personagens, todos os prepara-
tivos para conseguir fazer nossa 
melhor apresentação, para a pla-

teia mais seleta que pode-
ria um dia existir.

Uma mistura de união, 
dedicação, aprendizado, 
nervosismo e ansieda-
de, sempre guiados pelo 
mais puro amor que 
sentimos e queremos 
demonstrar ali, naquele 

momento, para nossos filhos... 
É uma semana linda! Até os arredo-

res da escola ficam coloridos! Mamãe, 
você será o quê? Papai, você vai dançar? 
Qual será a música? O que vocês vão fa-
zer? E surgem palhaços, bailarinas, má-
gicos, trapezistas, malabaristas por um 
dia! Cada personagem mais lindo e cheio 
de orgulho em estar ali, em ter alguém 
tão importante na plateia por você. 

A carinha deles é indescritível! To-
dos ansiosos e orgulhosos por nos re-
ceber. O resultado dessa brincadeira? 

Jogos da AmizadeSemana da Pátria

O 
rdem e Progresso foi o 
tema da Semana da Pá-
tria vivenciada por toda 

a comunidade escolar da Casa de 
Criança, em 2018. Considerada o 
lema nacional brasileiro, a frase 
foi inserida em 1889, quatro dias 
após a Proclamação da República 
do Brasil. Foi nesse clima de co-
memoração pela Independência 
do nosso País, que estudamos os 
símbolos que a nossa bandeira 
traz, como: suas cores e signi-
ficados, sua frase, o porquê da 
presença das estrelas, bem como 
o nosso hino nacional.

“Ordem e Progresso” é uma 
abreviação feita pelo filósofo bra-
sileiro Raimundo Teixeira Mendes, 
que teve como referência a frase 
do filósofo Positivista francês Au-
gusto Comte, que dizia: “O Amor 
por princípio e a Ordem por 
base. O Progresso por fim.” Esta 

frase traz em sua essência a tradu-
ção de uma proposta de evolução da 
sociedade, de forma organizada. 

E foi assim, vivenciando momen-
tos de Ordem e percebendo sua im-
portância para o bom funcionamento 
de “um todo” e, desta forma, se che-
gar ao Progresso, que crianças e edu-
cadores participaram de movimentos 
cívicos, dialogaram e levantaram hi-
póteses sobre esse lema, receberam 
a banda da aeronáutica, hastearam 
e recolheram a bandeira, cantaram 
o hino nacional, pintaram o rosto de 
verde e amarelo e passaram a admi-
rar um pouco mais da nossa cultura, 
que é tão diversa. 

Aos pouquinhos, tivemos, dentro 
da escola, a oportunidade de plantar 
no coração de cada um, a importância 
do cuidado e do zelo que devemos ter 
por nosso País: por nossa cultura, por 
nossa terra, por nossas riquezas na-
turais, sempre respeitando cada ser 

que compõe a nossa pátria. Pude-
mos perceber o envolvimento de 
cada familiar nas tarefas enviadas 
para casa, bem como nos relatos 
trazidos pelas crianças. 

“Qual a importância da Or-
dem no nosso dia a dia?” Nós, 
educadores, acreditamos ser es-
sencial trazer questionamentos 
dessa natureza para o dia a dia 
das crianças e fazê-las crescer 
homens e mulheres reflexivos, 
trazendo consigo a importância 
de serem sempre pessoas do bem 
e propagadores da paz. Enten-
demos que essa é uma forma de 
resgatar os valores cívicos e fazer 
com que as crianças se tornem ci-
dadãos conscientes do seu papel 
na sociedade.

Flávia Rogério
Professora da 

Casa de Criança

Brasil, Apresentação
Ordem e Progresso da alegria
REFLEXÕES, CIDADANIA, atitudes para hoje e amanhã CORES, música, dança e a melhor plateia

Muito amor e amizade distribu-
ídos todos os dias, e a certeza no 
coraçãozinho deles, demonstrada 
em cada olhar e em cada sorriso, 
que nós estamos ali, que eles são 
nossa melhor plateia, nosso maior 
presente, e que para eles é a nos-
sa melhor performance! Portanto, 
missão cumprida!

Obrigada, Casa de Criança, em 
especial às nossas queridas Deni-
se e Heloísa, por proporcionarem 
momentos tão felizes de amor, 
amizade e interação entre pais, 
mães e crianças!

Renata Coelly V. P.
Mãe da Júlia (ex-aluna), 

Laís (Inf. 3 C) e Lucca (Inf. 2 A)
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A 
Casa de Criança or-
ganiza, anualmente, a 
Copa de Futebol de Sa-

lão para os alunos do Futsal do 
Infantil 3 (período integral) ao 1º 
ano. No clima de Copa do Mundo, 
as crianças representaram os ti-
mes: Brasil, Argentina, Alemanha, 
Bélgica, Colômbia, Espanha, Fran-
ça, Inglaterra, Portugal, Rússia e 
Uruguai. Os ganhos vão além dos 
resultados de dentro da quadra. 

A emoção já começa com as 
trocas de figurinhas de um ál-
bum confeccionado especialmente 
para esse momento. Essa é uma 
atividade lúdica, que promove um 
amplo desenvolvimento para seus 
praticantes, como a socialização; 
noções de geografia, uma vez que 
as crianças têm oportunidade de 
conhecer as seleções dos países 
participantes; noções de mate-
mática, pois durante a troca de 
figurinhas, as crianças precisam 
organizar, agrupar e registrar os 
números das figuras; e também 

noções de linguagem, com a 
leitura dos nomes dos joga-

dores, times e países. 

E o mais impor-
tante dessa ati-
vidade é o prazer 

que ela proporcio-
na às crianças: a 

expectativa gera-
da, ao encon-
trar a figuri-

nha da foto de 
seus amigos, 

ou aquela mais difícil de conse-
guir, e, por fim, quan-

Futsal

ESPORTE RIMA com diversão, geografia, língua portuguesa...
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do conseguem completar o álbum, a 
alegria e satisfação ficam estampa-
das no rosto da garotada. Se pen-
sarmos, mais na frente eles terão 
registrado esse momento, podendo 
relembrar seus amigos e essa fase 
tão especial de suas vidas.

Kennedy Marinho
Professor de Fustal 
da Casa de Criança

Copa do Mundo
Casa de Criança
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Festival de Arte Infantil

CULTURA POPULAR, entretenimento e expressão artística

Projeto

V 
em brincar, criar, de-
senhar, porque o circo 
já chegou!!

O tema do FAI 2018 foi “Entre 
risos, arte e movimento”. O cir-
co foi o foco principal das pro-
duções artísticas das crianças.

Os estudos se iniciaram com 
a história do circo. Esse lu-
gar encantador onde o riso e a 

emoção se fazem presen-
tes nas brincadeiras 
dos palhaços, nos tra-
pezistas que atraves-

sam os ares, no mágico 
e sua cartola e 

na leveza das 
bailarinas. Tudo 

permeado de 
muita alegria, 

c o r e s , 
f o r m a s , 

gestos e 
sons.

Entendemos que 
o circo é uma ex-

pressão artística, 

parte da cultura popular, que visa 
o entretenimento de seus especta-
dores. Dessa forma, a proposta foi 
lançada e as crianças conheceram a 
arte circense através de estudo e 
apreciação de obras voltadas para 
essa temática contidas nas telas 
de Picasso, Anita Malfatti, Cândido 
Portinari, Marysia Portinari e Marc 
Chagall. Em uma releitura das re-
feridas obras, as crianças deram 
cor, movimento e emoção as suas 
produções.

Assim, no Festival de Arte In-
fantil, deparamo-nos com novos 
olhares para: “O Circo”, “Bailari-
na Equilibrista”, “Palhacinhos na 
Gangorra”, “Multicolor Clown”, “ 
Natália com Palhaços” em vários 
cantos da escola. E, claro, tudo 
feito com criatividade e talento 
dos nossos alunos!

Renata Aragão
Coordenadora Pedagógica

da Casa de Criança

Entre risos, arte e 
movimento
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Forró ao pé da letra
A cultura nordestina está ligada à música 

popular brasileira, especialmente, ao forró. 
Esse estilo musical caracteriza nossas raízes e, 
em muitas letras, traz a vida do nordestino e 

momentos importantes, que vão da seca à colheita. Nossa festa junina foi 
a culminância do projeto “Forró ao pé da letra”, e o resultado não poderia 
ser diferente: muita dança, música, poesia, alegria e novas descobertas.

Mãe, amor que me completa!
Como não se sentir cheio de amor e com a certeza 

de que tudo está valendo a pena quando recebemos 
um beijo? Um carinho de filho é resposta para 
dúvidas, repouso para o cansaço, cura para o corpo 
e a alma. Sou mãe de três presentes que Deus me 
emprestou para cuidar. Há 14 anos, escolhemos 
como parceiros nesta caminhada a Casa de 
Criança. Neste espaço que reflete amor , carinho e 

cuidado tivemos a felicidade de colocar nossos  Zeca, João e Bento. Agora, 
chegado o momento de despedida de mais uma etapa, o beijo do Bento em meu rosto e todo carinho e 
amor envolvidos nele, dedicamos a todas as mães da Casa de Criança: funcionárias, educadoras, corpo 
pedagógico completo, Denise e Heloísa, todas as mães de alunos que, como eu, escolheram esse LAR para 
seus filhos e aqui deixam seus corações com amor, para a caminhada de todos, rumo a um mundo melhor.

Daniela Mattos Frota,
Mãe do Zeca e João (ex-alunos) e Bento (1º ano B)

Brincadeira de Criança
No decorrer do 1º semestre, nossas 

bailarinas aprenderam técnicas e exercícios 
práticos de dança, que foram apresentados 
na Mostra de Dança, realizada em junho.

As crianças vivenciaram momentos 
que podem ser divertidos, sem os artifícios digitais. Elas 
também criaram laços e ampliaram as amizades, resgatando 

brincadeiras que fazem bem para o corpo e para a mente.

Vivência em Família
Agradecemos a Deus e à Casa de Criança 

por nos proporcionarem momentos especiais 
como o “Vivência em Família”, que valorizam 
a união e a diversão!

Desfrutamos da convivência familiar e 
comunitária, de um delicioso piquenique e de 
brincadeiras humanizadas e divertidas, como 

pular corda, pega-pega, peteca, dentre outras, que nos fizeram 
relembrar o doce sabor da nossa infância, livre de eletrônicos e 
repleta de amizades e calor humano.

Vivianne e Rodrigo
Pais da Marina e da Liz (1º ano E e Infantil 3 G)

Festa Tropical 
Belas mensagens, músicas, abraços apertados, 

sorrisos contagiantes... Gestos concretos de 
carinho marcaram as comemorações ao dia 

do Professor e, claro, de todos os educado-
res que formam a Casa de Criança. Educa-
dores que, além de mediarem o conhecimento, nutrem a espe-

rança em cada gesto e são polinizadores de amor e respeito mútuos 
necessários a uma cultura de um mundo melhor.

Aline Régis
Professora da Casa de Criança

Em férias na Casa!
Nossa escola ficou ainda mais divertida durante a 

colônia de férias. Foram dias em que a amizade e a 
alegria das crianças se tornaram cenário para as 
diversas atrações, artes, passeios e brincadeiras.

Pai, meu porto seguro.
Não existe nada mais puro e tão intenso que o sen-

timento de ser pai. É assim que podemos experimentar plenamente 
a grandeza de Deus Pai. Por esta bênção, todos os dias, agradeço a  
cada olhar, a cada gesto de carinho e imensurável amor que recebo. 
Te amo, filha.

Eduardo Biserra
Pai da Maria Eduarda (1º ano F)

Dia do 
Educador

Eventos 

Vivência 
em 

Família
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Um dos 
brinquedos do 

pátio estava em 
manutenção. Diante 
disso, Helena fez a 
seguinte pergunta:
- Tia, por que a 
casinha está internada?
(Infantil 3 H)

Maria Cecília 
compartilhou:

- Sabia que da água do 
mar se faz o sal?
Davi, de imediato, 
complementou:
- E da água doce do rio 
se faz o açúcar!
(Infantil 5 D) 

A professora 
perguntou aos 

alunos qual era a 
profissão do tio Bruno. 
Arthur, prontamente, 
respondeu:
- Ele é violeiro.
(Infantil 3 G)

- O lanche já 
acabou? Não 

acredito.
Luca Maciel, então, diz:
- Você pode ter esperança 
de novo. Ainda tem 
comida na minha 
cumbuca.
(Infantil 5 C)

Na aula de 
pesquisa, fazendo 

descobertas sobre os 
planetas, a professora 
perguntou se alguém sabia 
do que eram feitos os 
anéis de Saturno. João 
respondeu:
- De cimento espacial!
(Infantil 5 D)

Na aula de inglês, 
após a conclusão 

da tarefa, a professora 
pediu para que as 

crianças fechassem os 
livros, dizendo: “Close 

your books”. Guilherme 
Martins respondeu:

- Teacher, o meu já está 
closado.

(1º Ano F)

Conversando com 
a tia Jacqueline, 

Marina Rocha 
compartilhou:

- Tia, eu gosto de sorvete 
de molango sem mactose.

(Infantil 4 F)

A professora, 
que está grávida, 
anunciou para a turma 

o sexo e a previsão de 
nascimento do bebê. 

Arthur Jacinto, surpreso, 
indagou:

- Você tem bola de cristal 
para adivinhar isso?

(Infantil 5 C)

Durante o pátio, 
perguntamos o 

que as crianças estavam 
fazendo. A resposta foi:

- Ai, tia! Não vê que 
estamos brincando de 

criatividade?
(1º Ano F)

Conversando sobre 
o valor das coisas 

e o que não pode ser 
comprado com dinheiro, 

Ana Cecília disse:
- O dinheiro não pode 

comprar o amor!
Pilar compartilhou que 

já ia falar exatamente 
a mesma coisa. A 

professora pontuou que as 
duas estavam em sintonia. 

P ilar, então, contesta 
prontamente:

- Não é sintonia, tia. É 
telepatia.

(Infantil 5 F)

Maria Luiza, na 
aula de formação 

humana, compartilhou 
o que havia aprendido na 
última unidade:
- Um dia, umas pessoas 
estavam falando mais alto 
e eu disse: gente, vocês 
precisam ter autocontrole.
(1º Ano F )




