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Educação 4.0
A escola em contexto de mudança.
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Caro leitor,
É sempre motivo de muita alegria apresentar para a
nossa comunidade escolar mais uma edição da Revista
Criançar.
Desde sua criação, a nossa revista tem por objetivo trazer temáticas atuais, que contribuam para o
processo de formação de pessoas mais conscientes,
criticas e comprometidas com a construção de um
mundo melhor para todos.
Os desafios frente a essa busca se tornam, a cada
ano, maiores, pois a diversidade de recursos digitais
e tecnológicos apresentada, como a “Revolução 4.0”,
exige que empresas, escolas e famílias se reinventem
nesse novo contexto.
A internet democratizou o acesso às informações e
aos recursos digitais. Entretanto, gerou a necessidade
de repensarmos sobre como esse mundo tecnológico
pode ser trabalhado em nosso cotidiano. Nesse caminhar, também nos deparamos com as redes sociais e
a relevância de refletirmos sobre qual o lugar que elas
devem ocupar em nossas vidas.
E nessa perspectiva de tantas informações, começamos a escutar, com maior frequência, abordagens
que evidenciam os alunos como “construtores de
significados” e que são protagonistas do processo de

aprendizagem, bem como a realização de projetos colaborativos, como “learning by doing”, e novos conceitos,
como o de prosumidores, dentre outros. Mas o que, de
fato, significa tudo isso? Qual o impacto que essas novas
concepções podem desencadear em nossa formação e
na educação de nossas crianças?
Com base nessas inovações, precisamos repensar os
hábitos de consumo adotados, sobretudo, no mundo
ocidental, visto que a sustentabilidade planetária
nos convoca, com certa urgência, para vivenciarmos
práticas de consumo mais conscientes e de empreendedorismo, que possam gerar um impacto positivo em
nossa sociedade.
Nesta edição, você encontrará uma coletânea de
textos e uma entrevista que abordam essas temáticas,
bem como outras matérias que retratam a vivência
escolar de nossas crianças, sempre na busca de um
amplo diálogo com as transformações do mundo e de
nós mesmos.
Desejamos a todos uma boa leitura!
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Minha filha tem o está mais distribuído do que se elas
hábito de sentar em W. sentassem na forma convencioDevo preocupar-me?
nal. Ao contrário, ao sentar com o
bumbum mesmo, o peso fica distriQuando as crianças sentam buído somente nas pernas, mas a
na posição em W, as pernas integridade do corpo é mantida. É
estão voltadas para a parte de importante encorajar as crianças a
trás, com os joelhos e quadris mudarem o hábito de sentar em W,
em rotação interna, assim os com a finalidade de combater futupés são forçados em um alon- ros problemas.
gamento não anatômico. Esse
posicionamento é inadequado,
Cristiana Boblitz
pois pode favorecer uma imporCoordenadora Geral da
tante alteração na estabilidade
Unidade 2
entre o tronco e os quadris,
Gostaria de saber como
prejudicar o correto posicionalidar com o comportamento dos pés ao andar, como
mento “perfeccionista”,
também acontecer uma maior
certinho, de uma criança
probabilidade em sofrer com
que não se permite errar,
problemas ortopédicos nos
a ponto de querer se
quadris, joelhos e pés, e maior
cobrar e querer se “punir”
chance de torções, contraturas
porque comete alguma
e distensões, pois os tendões
“transgressão”, mesmo
são constantemente forçados.
que boba.
No entanto, as crianças que
sentam em W, fazem isso por
A criança estrutura-se psiquicase sentirem mais confortáveis
mente
na infância. Por esta razão, o
nessa postura, já que o peso
fato de apresentar comportamen4

tos que requerem atenção, por um
determinado período, não significa
que se estabelecerão como padrões
de relação consigo e com o mundo.
Para contribuir para um desenvolvimento saudável, é essencial que
os adultos que convivam com ela –
sejam os pais, os familiares e educadores da escola – proporcionem uma
relação e vivências que se caracterizem pela afetividade, valorização dos limites e da construção dos
valores éticos, compreensão de que
a criança é um todo, bem como pelo
reconhecimento das capacidades
e conquistas das crianças, dentre
outros aspectos.
Visando ajudar à criança, que sinaliza um grau alto de exigência pessoal,
é necessário compreender o significado do comportamento que está
apresentando, considerando sua história de vida. Em geral, embora existam outras questões que influenciem
nessas situações, as relações familiares constituem-se num fator preponderante, como também por parte da
criança, há o receio de não agradar aos
pais e perder o amor destes.
Desse modo, é preciso refletir
sobre como a família se posiciona
com a criança, quais expectativas
e solicitações são dirigidas a ela,
qual lugar subjetivo ocupa na dinâmica familiar, qual referencial de ser
humano que os pais representam
para ela, como estes se sentem e
agem diante da atitude dela etc.
Quanto à criança, é importante
acolhê-la, dialogando com ela, para
que “pense junto com os pais” sobre
seus atos, expressando seus sentimentos relativos a estes e favoreçendo que os elabore psiquicamente.
A partir das situações do dia a dia,
de relatos de experiências pessoais, da contação de histórias infan-

tis, contribuir para que compreenda
que errar faz parte da vida e que
todos podem aprender com o erro.
Proporcionar momentos de divertimento e relaxamento, respeitar suas
particularidades, não apresentando
exigências além do que é possível
para sua realidade atual, reconhecer
suas habilidades, valorizar suas evoluções, dentre outras ações, também são essenciais.
Vale ressaltar que é importante
ficar atenta à frequência, intensidade, duração do comportamento,
ao nível de ansiedade que ela suscita
etc., pois estes critérios são balizadores para a procura ou não de um
suporte de um psicólogo clínico.
Ana Flávia Rocha
Psicóloga da
Casa de Criança
Observei que estão vindo
problemas de adição e subtração nas tarefas de casa
do meu filho. Qual a melhor
forma de ensiná-lo? Ele
já faz alguns cálculos de
cabeça?
Durante muito tempo, acreditou-se que a economia de etapas e
a rapidez na resolução de problemas fossem os objetivos máximos
a serem alcançados no ensino da
Matemática, mas o mais importante
é ajudar à criança a entender exatamente o que ela está fazendo. Por
estar em uma fase inicial de aprendizado, é necessário que alguns critérios sejam considerados.
Para se chegar à adição e subtração, é preciso ensinar alguns conceitos básicos de Matemática, como:
esquemas de agrupamento; quantificação; contagem; comparação e já
trazer uma linguagem matemática:

“Ficou mais”; “juntou”; “tirou”. Utilizar situações do cotidiano da criança
é uma ótima dica para a construção
desse saber, pois contribui para que
ela crie estratégias de ação, visualize
a resposta e entenda como chegou
até ela.
Um fator de extrema importância
e contribuição para auxiliar à criança
na construção de noções aditivas e
subtrativas é a utilização do material concreto, uma maneira atrativa,
fácil e palpável, que vai contribuir
para a concentração, organização do
pensamento, rapidez no pensamento
dedutivo, para o desenvolvimento do
raciocínio lógico, dos aspectos necessários à compreensão e resolução
de problemas matemáticos. Quando
se fala em material concreto, não
só incluo os objetos, mas também o
próprio corpo, tendo em vista que a
criança é culturalmente estimulada
a utilizar, por exemplo, os dedos das
mãos para responder questionamentos matemáticos. Essa aprendizagem social deve ser aproveitada.
A matemática sempre esteve
presente em nosso meio, portanto,
toda a vivência com jogos, como:
dominó; dados; blocos lógicos e visitas ao supermercado, lojas e cozinha,
se bem dirigidas, favorecem também
à construção desse saber.
Aline Coelho
Coordenadora Pedagógica
da Casa de Criança

Quando devo estimular
a aprender e falar uma
segunda língua, sem
interferir no aprendizado do português?
Desde muito cedo, as crianças podem ser estimuladas
a aprender um novo idioma.
Quanto mais cedo, mais fácil será
para ela, uma vez que a correlação entre as línguas (L1 e L2) não
se faz necessária. Não existem
estudos que comprovem que há
prejuízo na aquisição da língua
materna, caso a criança venha a
ter contato com outros idiomas.
Crianças que não estão propensas a ter alteração de linguagem
não passarão a ter porque foram
expostas a um ambiente bilíngue.
Além disso, é fato que crianças
com pais de diferentes nacionalidades e idiomas aprendem os
idiomas dos pais concomitantemente e usarão, na vida adulta,
aquele que for mais confortável
e socialmente pertinente, não
impedindo que sejam fluentes
nos dois idiomas. Dessa forma,
o estímulo à aprendizagem da
L2 poderá vir desde muito cedo,
sem prejuízo ao aprendizado do
português.
Adna Melo
Coordenadora do Bilíngue
da Casa de Criança

Como participar
Para participar da nossa coluna “tira dúvidas”, basta enviar sua
pergunta à coordenação. As perguntas serão selecionadas, de acordo
com a frequência dos temas, devido ao espaço disponível em nossa
revista. Mas não se preocupe, todas as perguntas serão respondidas
por meio da agenda eletrônica ou mesmo pessoalmente.
5
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Marcelo Vieira

É graduado em Turismo,
empreendedor e idealizador da Imagine Açaí.

Imagine uma loja
de boas ações que também vende açaí
UM NOVO formato de negócio para inspirar um mundo melhor.

Marcelo, o que é a Imagine Açaí?
A Imagine é um negócio de impacto
que vende açaí. O açaí é a ferramenta para sustentar negócio, para
sustentar a mim. Eu brinco com as
pessoas que a Imagine parece uma
loja de açaí, mas, na verdade, não é.
O açaí é o recurso de atração das
pessoas e o instrumento para nos
manter financeiramente. O negócio
é um espaço para estimular pessoas a praticarem boas ações e,
com isso, a gente tentar resgatar o
senso de humanidade nas pessoas.
E qual é o principal objetivo da
empresa?

E

m uma hora de
conversa, vimos os
olhos do turismólogo
Marcelo
Vieira
brilharem
algumas vezes. O motivo era
sempre o mesmo: sentir que
seu negócio estava dando certo.
Afinal, é isso que todo empreendedor quer, não? O detalhe, aqui,
6

é que o empreendimento de Marcelo
dá certo quando alguém fala com
gentileza, abraça com sinceridade,
reflete sobre formas de ser uma
pessoa melhor e fazer a diferença
no mundo, por meio das pequenas
coisas do dia a dia. Marcelo vende
açaí, mas o seu negócio, como ele
enfatiza o tempo todo, é o estímulo

à prática de boas ações, é um espaço
para fazer brilharem muitos olhos.
Com pouco mais de um ano de
existência, esse “negócio do bem” já
estuda ampliar sua atuação, tanto
para outros lugares do Brasil, quanto
para outros produtos, em Fortaleza.
Conheça mais sobre essa loja de boas
ações que também vende açaí.

Nossa missão é resgatar o senso
de humanidade nas pessoas. Queremos mostrar que ninguém precisa ser milionário, nem ter uma
empresa gigantesca, nem ter uma
ideia genial, para mudar o mundo.
São as pequenas coisas que a gente
faz no dia a dia mesmo. É estacionar na vaga certa, respeitar a vaga
prioritária, não furar uma fila, é
dizer um “por favor”, é devolver
o troco a mais que você recebeu,
essas coisas são capazes de criar
territórios melhores. No nosso
caso, um Brasil melhor. Honestidade, respeito, amor, empatia, sustentabilidade... É isso que a gente
busca estimular na Imagine, a gente
usa diversas formas dentro da loja
e busca estimular aqui... A Imagine
é mais ou menos isso.
Recentemente, desenvolvemos na
Casa de Criança um projeto chamado Empreendedorismo do Bem.
Nossa proposta foi a de mostrar
boas ações relacionadas com a
prática empreendedora. A Imagine
Açaí é um ótimo exemplo desse

modelo de empreendedorismo. Mas como
fica a questão do
lucro, do empreendimento em si?
Eu
sempre
faço
questão de lembrar,
a Imagine é um negócio, tem lucro, precisa
ter para continuar existindo. Inclusive, eu tenho um
sócio investidor e um sócio operacional. Funciona como empresa,
é uma empresa. Mas ela não tem
por objetivo final o lucro, pura e
simplesmente.
De forma resumida, existem três
tipos de negócios: os negócios de
impacto; os capitalistas conscientes
e os capitalistas tradicionais. O
negócio capitalista tradicional tem
o objetivo de gerar capital, nasce
com esse intuito. O negócio capitalista consciente tem valores que
vão além do lucro, mas ainda tem
a perspectiva do lucro como algo
muito presente. Já os negócios de
impacto surgem para resolver uma
questão social, gerar um impacto
positivo e o retorno financeiro
se baseia na sustentabilidade do
próprio negócio.
E qual o segredo principal desse
sucesso?
Acredito que seja exatamente por
isso que falamos antes, por não ter o
foco no comércio e não nos posicionarmos como uma marca comercial.
Dessa forma que os clientes, que eu
também evito chamar de clientes,
deixam de nos enxergar como uma
empresa que quer o dinheiro deles,
em troca de um produto, e passam
a nos enxergar como uma amiga

que quer ajudá-los a resolver
um problema que eles também
querem resolver, e aí cria um
vínculo não comercial, cria um
vínculo afetivo, fortíssimo, que
faz com que eles se apaixonem
por você, literalmente. Todos os
dias, a gente recebe dezenas de
mensagens de amor de clientes,
dizendo: “Eu estou apaixonado
por vocês”; “eu amo vocês”,
“eu odeio açaí, mas eu adoro
vocês”, “não sou de Fortaleza,
quando for aí, quero conhecer
vocês”, “venham para o Rio de
Janeiro, por favor, a gente está
precisando de vocês”... Tem de
tudo.
Antes de abrir a Imagine Açaí,
você já tinha outros negócios ou trabalhava com algo
semelhante?
Eu nunca fui empreendedor
e nunca achei que seria. Não
achava que tivesse esse perfil.
Sempre trabalhei em empresa
privada. Fui durante 16 anos
funcionário no Beach Park,
emprego quase da minha vida
inteira. Assim que eu entrei na
faculdade de Turismo, no pri7
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meiro semestre, já entrei no
Beach Park como salva-vidas
e fiquei lá 16 anos. Fui para a
recepção do hotel, depois para a
área comercial de vendas, analista de marketing, supervisor
de relações públicas e quando
saí, eu estava no cargo de coordenador da área de Relações
Públicas, Eventos e Pesquisas.
Houve um estalo para criar
esse negócio ou era um sonho
antigo? Enfim, como surgiu
essa ideia?
Eu sempre tive um sonho de
tentar colaborar com a sociedade de alguma forma. Um
desejo de ir ajudar às pessoas.
Eu queria muito ir pra África e
dizia, com uns 14, 15 anos, “vou
largar tudo e vou pra África,
ser voluntário”, sempre falava
isso. Minha família não me

Honestidade, respeito,
amor, empatia,
sustentabilidade... É
isso que a gente busca
estimular na Imagine.
permitia fazer isso, afinal, eu era
muito jovem. Mas o estalo mesmo
veio depois de um assalto. Em
2011, eu fui assaltado, com arma
na cabeça. Nesse dia, eu parei e
pensei: eu tenho que fazer alguma
coisa. Minha primeira reação foi
de medo, de querer ir embora do
país, mas aí,

nesse dia,
eu comecei a pensar: “O que
eu posso fazer?” Comecei a
anotar coisas que eu via e
achava interessantes, pequenas ações feitas por pessoas
ao redor do mundo e que traziam algum benefício para
alguém, coisas que alguém me
contava, lia em livro, via em
filme, ouvia em palestra e saía
anotando tudo, sem ter ideia
8

do que eu ia fazer com aquilo.
Decidi que eu ia abrir um
comércio, uma loja para vender
algum produto que eu ainda não
sabia qual era. A ideia é que ao
vender esse produto, eu buscaria
maneiras de estimular as pessoas
a fazerem boas ações. Mas ainda
não foi aí que a Imagine nasceu. Em
determinado momento, eu inverti
o grau de importância das coisas,
e foi aí que surgiu a Imagine: vou
colocar um local para fazer boas
ações e, lá dentro, eu vou vender
um produto.
Quais as principais ações que a
loja faz, nessa ideia de mudança
do mundo, através das pequenas
coisas? Como esses movimentos
funcionam? De que forma você
acredita que eles podem impactar
a sociedade?
Além dos quadrinhos, da decoração afetiva e que acolhe as pessoas, temos o desconto a partir do
abraço, porque a gente acredita
que o abraço é algo muito positivo. Também o “bom-dia”, o “por
favor” e o “como vai”, que reduzem
o valor da água. Além de eventos
semanais, que buscam levar para
o público um conteúdo relevante,
educativo, artístico ou cultural
gratuito. Tem contação de história,
palestra, interpretação de letra de
música brasileira e diversas outras
atividades que impactam a partir
da reflexão que promovem.
Gosto de enfatizar que não
são ações de marketing ou ações
temporárias, nós queremos que
sejam movimentos, realizações que
voltem para o conceito da importância das pequenas coisas.

A loja está cheia de potinhos
com girassóis plantados. O que
vocês fazem com eles? Por que a
semente escolhida foi o girassol?
A ideia do potinho veio quando ao
tomar açaí, em uma loja, em Fortaleza, abri a lixeira e ela estava
lotada de potes. Pensei que aquilo
não havia sido usado nem por 10
minutos e já estava no lixo. Aí surgiu a ideia da reutilização para
plantar alguma coisa. Nós daríamos a semente, a terra adubada,
e o cliente plantaria no pote usado
por ele. O girassol escolheu ser essa
semente.
Um dia, eu estava aguando
umas plantas e havia deixado
umas sementes de girassol para os
passarinhos. Uma dessas sementes
caiu na terra adubada e logo depois
germinou. Acabamos adotando o
girassol. É uma flor alegre, cheia de
vida e que tem ciclo de vida curto,
o que nos lembra o tempo todo que
é preciso renovar o plantio, assim
como o sentimento, como queremos
deixar claro aqui.
Com pouco mais de um ano de funcionamento, você pode dizer que
a Imagine Açaí atingiu
seus objetivos de ser
um empreendimento
do bem?

outro lado, eu fui surpreendido pela
velocidade com que isso aconteceu.
Eu esperei que a gente fosse
ter esse tipo de feedback com um
ano, dois, mas foi com um mês, dois
meses... Com um mês, já tinham
duas pessoas querendo abrir
franquia no Brasil. E em relação
a tocar as pessoas, já tive alguns
retornos muito bons e muito
importantes.
Houve alguma situação que possa
ilustrar essa percepção?
Há uma história que me deixa
arrepiado sempre que eu conto.
Ainda não era o horário de abrir a
loja, e eu estava organizando aqui,
a frente da Imagine. Uma senhora
chegou até mim e me pediu desculpas. Achei aquilo forte. E ela começou a explicar que no dia anterior,
havia vindo até a loja, mas viu duas
meninas sentadas na arquibancada
e achou que fosse um casal e, por
isso, ela tinha ido embora. Mas aí
veio a parte mais bonita do relato:
“Eu sou de uma família muito tradicional, uma família machista,
meu pai, meu irmão são machistas,
cresci nesse ambiente e eu não

queria estar em um ambiente
que eu visse duas moças tão
próximas daquele jeito... Mas
quando eu cheguei em casa,
comecei a lembrar de como
vocês tratam as pessoas, das
frases que há nos quadros nas
paredes de vocês, como vocês
pregam o respeito, o amor às
pessoas, e pela primeira vez na
minha vida, eu percebi que eu
estava sendo preconceituosa e
que eu estava cometendo um
erro, então, eu vim aqui para
lhe pedir desculpas.” Nesse
momento, eu disse a ela: “Você
realizou meu sonho. Foi para
isso que eu criei a Imagine”.

Foi aí que surgiu a
Imagine: vou colocar
um local para fazer boas
ações e lá dentro, eu vou
vender um produto.

Vou deixar a modéstia de lado. Estudei
muito, batalhei muito,
pesquisei muito, para
que a Imagine fosse
uma realidade e atingisse o objetivo dela,
e eu sabia que isso ia
acontecer em algum
momento, agora, por
9
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Educação 4.0 e a

escola em um contexto de mudança
UMA CONVERSA com a comunidade da Casa de Criança.

N

este texto, iremos conversar um pouquinho
sobre Educação 4.0 e
refletir acerca da inserção (inevitável) das novas gerações em
uma cultura hipermoderna e
hipermidiática. Vocês já devem
ter notado que nossas filhas e
nossos filhos têm vivenciado
práticas que envolvem as tecnologias digitais no contexto escolar, não é mesmo? Hoje, aulas
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de robótica e atividades com vídeos
no youtube são didáticas comuns,
que passaram a fazer parte do cotidiano dos nossos pequenos já na
educação infantil, em uma tentativa de as escolas se apropriarem das
tecnologias, em prol da interação,
do trabalho colaborativo e do protagonismo dos alunos.
Mas o que a tecnologia em si teria
a ver com o aumento da interação,
da colaboração e do protago-

nismo? Se lembrarmos de nossas
práticas escolares, nas décadas
de 80 e 90, certamente veremos
que as principais tecnologias, no
sentido estrito da palavra, eram a
lousa e o livro didático. Perdíamos
um tempo danado copiando no
caderno as atividades escritas pela
professora ou fazendo uma lista
enorme de exercícios nos livros
didáticos. Tínhamos muito pouco
de trabalho colaborativo (que é

Atualmente, os
alunos são vistos nas
práticas educacionais
como “construtores
de significado”, isso
porque eles passaram
a ter uma enorme
facilidade tanto de
manusear grande
variedade de conteúdos
da rede virtual, quanto
de publicar informações
(conteúdos), através
dos mais variados
textos disponíveis no
espaço virtual.

diferente de trabalho em grupo),
nossa interação era quase sempre
mediada pela professora e não
havia protagonismo dos alunos, no
sentido de serem os autores do seu
percurso formativo. E hoje, não é
mais assim? Tudo mudou? Sabemos
que não, mas muitas práticas
pedagógicas foram reelaboradas,
desde o surgimento das novas
tecnologias advindas da internet.
Com a internet, as informações e
os recursos digitais passaram a ser
acessados por todos, sem distinção
de classe ou de escolaridade, o que
marcou o início de uma possibilidade para um ensino de leitura e
escrita mais plural, flexível e igualitário, o que é fantástico para o
aprendizado e para a construção
da cidadania! Bancos virtuais de
objetos de aprendizagem, reposi-

tórios educativos e materiais
didáticos digitais estão a um
clique de distância, todos
gratuitos, acessíveis e interativos.
Neste início do século XXI,
no que se refere à educação
escolar, não se trata mais de
usar eventualmente a tecnologia, e sim, de utilizá-la de
uma forma integrada às atividades em sala de aula, para que
as potencialidades educativas
disponibilizadas pelos meios
digitais sejam, de fato, utilizadas (eficazmente) pela escola.
Essa forma de trabalhar é o que
chamamos de webcurrículo e ele
está diretamente relacionado à
Educação 4.0.
De maneira resumida, diria
que na Educação 4.0, há a incor11

Capa

poração das principais características do meio digital (multilinguagem, multiculturalidade,
práticas multiletradas) para o
desenvolvimento do currículo
escolar. Tal incorporação faz-se
necessária hoje, porque com
o fácil acesso às tecnologias
digitais por nossos filhos e
filhas, as habilidades de leitura
e escrita têm sido ressignificadas muito em função da ampla
circulação de textos e de suas
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sociais. Será, assim, justamente
por meio dessa interação que os
alunos se engajarão nas atividades
escolares e construirão relações de
identidade no percurso de ensino e
aprendizagem.
Hoje, já não nos causa estranhamento se nossos filhos nos
disserem que visitaram o Louvre,
na aula de Artes, ou que foram ao
Egito na aula de História. Tudo
feito ali, na sala de aula, por meio
da realidade aumentada. Também
não seria mais surpreendente se
eles nos dissessem que fizeram um
protótipo do corpo humano, na aula
de Biologia, com o auxílio de uma
impressora 3D. Isso é Educação 4.0:
a combinação de recursos tecnológicos presentes na escola com os
conteúdos disciplinares previstos
para cada ano letivo.

muitas linguagens (fotos, vídeos,
imagens, emoticons, figurinhas
digitalizadas, texto escrito, áudio...
Eita!).
Atualmente, os alunos são vistos
nas práticas educacionais como
“construtores de significado”,
isso porque eles passaram a ter
uma enorme facilidade tanto de
manusear grande variedade de
conteúdos na/da rede virtual,
quanto de publicar informações
(conteúdos), através dos mais

variados textos disponíveis no
espaço virtual. Hoje, ser construtor
de significado quer dizer ler o
mundo com olhos na pluralidade
crescente advinda da diversidade
linguística e cultural, marcadamente presente nas redes digitais.
E o que este novo contexto de
cultura digitalizada exige? Exige
alunos aptos a interagirem com
novas práticas de letramento,
capazes de conviver com a multiplicidade de linguagens e de práticas

Hoje, ser construtor de
significado quer dizer
ler o mundo com olhos
na pluralidade crescente
advinda da diversidade
linguística e cultural
marcadamente presente
nas redes digitais.
Porém, para que essa integração
aconteça, é necessário que webcurrículo e formação docente sejam
pares inter-relacionados, a fim de
que haja a promoção do engajamento crítico necessário, para que
os alunos possam construir hoje
seu futuro social.

Cabe à escola, então, criar
espaços e condições para o
aprendizado da multiplicidade
cultural que as tecnologias
digitais demandam. Esses
espaços deverão ser inseridos
no planejamento das aulas, de
forma a gerar também reflexões
críticas sobre as implicações
que esse processo de inserção
das novas tecnologias reflete
nas atividades escolares de
nossos alunos. Assim, será
exequível relacionar as várias
interfaces que existem para os
novos processos de leitura e
escrita, a partir das possibilidades dadas pelas novas tecnologias digitais.
Por isso, como educadores
e aprendizes que somos, e
como aqueles que preparam
as crianças para viverem
em um mundo já bastante
tecnológico e multimidiático,
devemos nos posicionar como
participantes ativos, em um
processo de mudança social,
e agirmos também como
planejadores na construção
do conhecimento, a fim de
atuarmos como construtores
de um futuro social mais justo
e igualitário para as futuras
gerações.
Com votos de que nossos
filhos e filhas construam um
mundo mais igualitário e feliz,
Débora Arruda
Doutora em Linguística
Aplicada, mas sobretudo mãe
da Gabriela Hissa (1º ano D)
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Homenagem Especial

Homenagem especial
aos alunos do 1º ano

Queridos alunos do 1º ano,
Esta homenagem é destinada a cada um de vocês,
com muito carinho!
Durante a caminhada de vocês na nossa Casa de
Criança, muitas vivências aconteceram e, junto a elas,
foram sendo cultivados o amor, a esperança e a alegria!
A primeira infância é um momento importante da
nossa vida, pois traz várias descobertas e aprendizagens.
Aprendemos a andar, falar, ler, escrever e muito mais!
Esses desafios foram conquistados com a participação,
a cooperação e a dedicação por parte de vocês e de suas
famílias também!
Queremos agradecer por cada gesto, cada palavra,
cada conquista e cada sentimento expressado por vocês
durante esses anos. Tenham certeza que contribuíram
bastante para o nosso crescimento como educadores e
pessoas e, consequentemente, para o engrandecimento
da nossa escola!
A Casa de Criança para sempre será a escola de vocês,
pois vocês fazem parte dela, tenham certeza disso!
Esperamos ter contribuído, através do
nosso compromisso de ensinar e de formar,
vislumbrando em vocês atitudes de cidadãos
éticos e justos, que possam fazer a diferença
para a nossa sociedade!
Que Deus esteja sempre ao lado de vocês!
Tia Denise e Tia Heloisa
Diretoras da Casa de Criança
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Formação Humana

Casulo
Infantil 2

abordamos subtemas como: crescimento;
autonomia e as conquistas dessa faixa etária
cheia de descobertas.

Infantil 3

trouxemos a convivência como base principal
para todos os subtemas trabalhados.

Singularidade

trabalhamos as diferenças como ponto de
partida para vários outros assuntos.

Vínculos

Projeto de

Formação Humana
VALORES CRISTÃOS, empatia, ética, construção de uma sociedade melhor.

Infantil 4

Diálogo
Infantil 5

incentivamos as diversas possibilidades que o
diálogo pode favorecer, dentre elas, empatia e
lealdade.

Cidadania

aguçamos a curiosidade das crianças com
temas reflexivos e atuais.

1º Ano

A Casa de Criança, desde sua
fundação até os dias atuais, tem
em sua grade curricular a formação
humana. No decorrer desse caminho, de quase trinta anos, essa área
foi se renovando e em suas várias
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vertentes abrangeu, especialmente, os
valores fraternais, tendo como referência maior os ensinamentos de Cristo.
Unimos preceitos bíblicos, ética, visão
de mundo, cooperação, empatia e solidariedade numa só área para, assim,

buscarmos consolidar o que está escrito na proposta pedagógica da escola, na
qual consta a valorização da cultura e o
compromisso com o processo de construção de uma sociedade mais humana.
Em consonância com o que a Casa
de Criança oferece, desde 1992, em sua
proposta, durante todo esse ano de
2019, vivenciamos uma formação humana com a mesma base, as mesmas raízes e bebendo da mesma fonte do início
da caminhada, porém com uma nova
roupagem. Como uma árvore cresce vigorosa, regada com ternura e sabedoria, assim também cresceu a semente que foi plantada e, hoje, podemos
afirmar que a árvore está frondosa
e toda a comunidade irá provar do
fruto.
A consolidação desse projeto
vem sendo percebida no retorno dado por crianças, pais e educadores, conquistando espaços e
trilhando novos caminhos. Com carinho e dedicação, a equipe pedagógica e o setor de psicologia uniram
saberes, percepções e pesquisas
para efetivar o atual projeto, com
todo o suporte das vivências do antigo.
Para deixar claro o todo, deta-

lhamos um pouco o tema central
de cada infantil e o foco de cada
temática.
Cada faixa etária explorou um
tema e diversos subtemas em
suas vivências, buscando histórias na literatura infantil, na Bíblia, nos contos e nas fábulas, visando um maior enriquecimento
das aulas. Vídeos e músicas também foram bons recursos para
tornar mais palpáveis questões,
às vezes, tão abstratas.
Por fim, deixamos claro que
isso é só o começo, ou
melhor, recomeço de
tudo que há por vir.
Karol Freitas
Psicopedagoga

R

efletindo sobre o desafio
da missão de pastorear o
coração de nossos filhos,
deparei-me com um versículo bíblico que mostra a importância de
incutirmos neles valores eternos,
de maneira persistente, dentro
e fora de casa, enquanto andamos, enquanto nos levantamos,
enquanto nos deitamos. Por meio
do currículo de formação humana proposto para 2019, percebi, de
maneira palpável, a parceria da escola com nossas famílias nesse cuidado: ao longo das semanas, vimos
que Lucas começou a trazer pra
nós, de maneira consistente, o que

havia sido trabalhado em sala,
e as histórias e lições contadas foram pano de fundo para
muitas de nossas conversas
em família! O conteúdo ensinado tornou-se um facilitador
para semearmos, juntos, e, ao
longo dos dias de aula, a serem
crianças leais a si, que honram
aos pais em suas atitudes, que
crescem entendendo seu propósito e o valor da vida em comunidade.

Fabiana Moraleida
Mãe do Lucas (Inf. 5 E) e
da Stella (Inf. 1 B)
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Robótica

A cultura maker como
aliada no processo de aprendizagem
CRIATIVIDADE, planejamento, trabalho em equipe... O aluno como protagonista.

E

stamos passando por
uma revolução no modo
como vivemos, pensamos, nos relacionamos e comportamo-nos, isso traz consequências
em várias searas, e uma delas é na
educação. A essa mudança específica chamamos de Educação 4.0.
A Educação 4.0 revoluciona e modifica o processo de aprendizagem.
Não podemos dizer que ela apresenta desvantagens, mas certamente mostra bastantes desafios
para a escola, os professores, bem
como familiares, ou seja, todos que
estão envolvidos no processo de
educação de nossas crianças. O foco
não serão os recursos tecnológicos,
e sim, como melhor utilizá-los para
gerar uma interação e ludicidade. A
experimentação será valorizada. A
escola passa a se adaptar à nova era
para, com isso, manter o interesse
dos alunos.
Quando falamos de Educação 4.0,
estamos a tratar de uma série de
recursos que a escola terá de novidade para o processo de aprendizagem. Neste texto, iremos debruçar-nos sobre alguns deles, que são
de extrema importância para ser
trabalhados com as crianças: a Cultura Maker e a Robótica. A Cultura
18

A educação mão na massa
torna-se fundamental
para que elas desenvolvam
um olhar diferente,
aprendendo como funciona
o processo criativo.
Maker baseia-se no conceito de learning
by doing, que significa “aprender fazendo” ou, simplesmente, “colocar a mão
na massa”. O aluno passa a ser protagonista do processo de aprendizagem,
a educação fica mais personalizada e,
com isso, os alunos ficam mais engajados. São valorizadas a vivência e experimentação, bem como as competências
socioemocionais criativas.
Por vezes, nos pegamos admirados
com crianças de 2, 3 anos, às vezes até
de 1 ano, que conseguem mexer bem
em celular, tablet, dentre outros aparelhos digitais. Recentemente, deparei-me com meu filho de 1 ano em frente à
tela da TV, passando o dedinho, porque
na cabeça dele, a tela seria touch screen. Isso ocorre, pois nossas crianças, na
verdade, são nativos digitais, mas usam
essa habilidade para consumir tecno-

logia, por esse motivo, precisamos ensiná-los que eles podem e devem criar
tecnologia.
Esse é o grande desafio de pais e
educadores, até porque, precisamos
ensinar algo que não nos foi apresentado, que, na verdade, é uma novidade
maior para nós que nascemos no mundo analógico. Por isso, dizemos que o
processo de aprendizagem está sendo
construído, e é nesse momento que entra o encantamento da cultura maker,
pois ela permite que essa construção
seja conjunta e, principalmente, proporciona a eles a experimentação e, com
isso, a materialização do conhecimento.
Quando desenvolvemos a Cultura
Maker com as crianças, concedemos
a elas a capacidade de desenvolverem
uma série de habilidades, dentre elas,
a criatividade. As crianças de hoje vivem muito voltadas para as mídias
digitais, em que tudo chega pronto e
acabado, portanto, a educação mão na
massa torna-se fundamental para que
elas desenvolvam um olhar diferente,
aprendendo como funciona o processo
criativo. Quando elas observam esse
processo de construção, passam a entender a importância do planejamento,
do início, meio e fim. Vivenciar essa experiência é importante e enriquecedora
para a formação delas.

Outra habilidade desenvolvida pelo
projeto maker é o trabalho em equipe.
No desenvolver dos projetos, por muitas vezes, as crianças são expostas ao
trabalho em grupo, ao aguardar sua vez
de executar o projeto, ter o olhar cuidadoso de colaborar com colegas que
tenham uma maior dificuldade, isso desenvolve um espírito de coletividade tão
ausente nas relações contemporâneas.
Por vezes, os projetos maker utilizam
equipamentos de robótica, e as crianças
são instigadas a entender o funcionamento de leds, circuito aberto e fechado,
sobre o funcionamento de um arduino,
de uma protoboard, isso as aproxima do
domínio da tecnologia, além de despertar o interesse pelo novo.
Válido é destacar que o trabalho
maker está alinhado com uma iniciação
à robótica. A robótica também enaltece o trabalho em equipe, o planejamento, o diálogo, a pesquisa e a tomada de
decisão. Ela apresenta um trabalho e
aprendizado multidisciplinares baseados no conceito STEAM - Ciência, Tecnologia, Engenharia, Arte e Matemática.
Não podemos deixar de mencionar
que o processo do desenvolvimento
dos trabalhos também melhora o foco
e a concentração. Eles precisam estar
mais atentos e perceptivos às explica-

As crianças transformam
recursos simples em
construções mais
complexas, elas se sentem
aptas a agir no mundo,
transformando o seu
entorno, comportamento
que, mais pra frente, será
exigido por um mercado
de trabalho cada vez mais
competitivo.
ções, bem como focar na execução, para
não se depararem com um produto final
que não atendeu ao que estava sendo
construído. Porém, caso aconteça, será
trabalhada nas crianças a aceitação
das frustrações, que é um sentimento
tão necessário para tornarmos nossas
crianças adultos mais fortes e preparados para as adversidades da vida.
Dessa maneira, proporcionamos confiança e desprendimento para analisar
e enfrentar novas situações. Possivelmente, esse pode ser o ponto mais enriquecedor, que é o desenvolvimento de
competências socioemocionais, consolidando e sedimentando prática e valores
como a resiliência e cooperação.
Os alunos irão se tornar cidadãos
mais críticos e participativos na
vida em sociedade. Busca-se
que sejam adquiridos processos de pensamentos e aquisição de atitudes, habilidades
motoras, bem como prática
de investigação.
Para Simone Lederman,
pedagoga e coordenadora do
Instituto Catalisador — organização da sociedade civil que
implementa práticas educativas centradas no processo mão

na massa – a educação maker estimula, acima de tudo, engajamento e
confiança nos alunos. “As construções e conquistas do processo mão
na massa geram ciclos de confiança
na própria aprendizagem, o aluno
fica mais confiante com relação ao
seu potencial”, diz.
A educadora ainda ressalta que a
partir do momento em que as crianças transformam recursos simples
em construções mais complexas,
elas se sentem aptas a agir no mundo, transformando o seu entorno,
comportamento que, mais pra frente, será exigido por um mercado de
trabalho cada vez mais competitivo.
Como é perceptível, para o desenvolvimento do trabalho maker
ocorrer na escola, é necessária uma
disruptura com antigas práticas
de aquisição do conhecimento, colocando a escola na vanguarda do
aprendizado, além de estar alinhada
a novas habilidades recomendadas
pela BNCC - Base Nacional Comum
Curricular.
Podemos concluir afirmando que
desenvolver a cultura maker torna
o aprendizado das crianças muito mais significativo, exatamente
porque é vivenciado na prática. Os
alunos materializam o conhecimento, levando-o para a vida. A expectativa é que eles se sintam parte do
conhecimento, e não só em contato
com ele.
Sully Parente
É advogada de formação, decidiu
dedicar-se à sua paixão
pela educação e por crianças.
Mãe de 04 filhos, é diretora
e mantenedora da SuperGeeks
Fortaleza, escola de programação,
robótica e maker, que atua com
um público infanto-juvenil.
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Amor ao planeta

O

Projeto
“Criança
em Ação” teve como
objetivo
principal
ensinar à criança, desde cedo
a amar, respeitar e cuidar da
natureza. É muito importante
que as crianças aprendam com
os pais e educadores a valorizar

o meio ambiente. O amor pela
natureza as levará a amar e
apreciar o mundo natural e
atuar em relação a esses sentimentos, contribuindo para o seu
cuidado e preservação.
É preciso chamar a atenção de
todas as esferas da população
20

para os problemas ambientais e para
a importância da preservação dos
recursos naturais, que, até então,
eram considerados, por muitos,
inesgotáveis, mas o momento atual
vem “gritando” ação com urgência.
É necessário agir com RESPONSABILIDADE para minimizar os
impactos da sociedade
de hoje sobre as futuras
gerações.
Ao longo desse ano,
os nossos pequenos
cidadãos da Casa de
Criança enriqueceram
suas vivências, por meio
de situações práticas e
atrativas, visando
favorecer
o
contato
e
desejo pelo
cuidado com a
natureza.
As crianças aprenderam a plantar,
cuidaram
da
horta e colheram
tudo de bom que ela
nos fornece, conheceram

Faz de conta

insetos, estudaram sobre a importância de não jogar lixo na rua e
rios e participaram da construção
de brinquedos feitos de materiais
recicláveis. Esse foi mais um
incentivo da nossa escola a favor
do cuidado e preservação do meio
ambiente.

P rojeto: Era uma vez...
Entre contos e magias, desco- e imagens amplas. Saborear cada
bertas e alegrias, nossos pequenos página vai dando oportunidade de
experimentaram a “brincadeira” trabalhar a linguagem, atenção,
de conhecer a história dos três
porquinhos.

ampliação do vocabulário, criatividade e o prazer pela descoberta do imaginário.

Qual a importância da leitura
desde o berço?
A leitura é uma das formas que
dispomos para a interação com o
ambiente que estamos inseridos
e para a nossa compreensão do
mundo. Por isso, é importante que
a criança familiarize-se com os
livros desde o seu primeiro ano de
vida. Tanto em casa, como na escola,
devemos vivenciar momentos de
contações de histórias, com livros
ricos em cores, formas, texturas
21

Reflexões em
Pauta

Reflexões em
Pauta

E

ste caderno se propõe
a semear debates sobre
conteúdos que merecem
a atenção de nossa comunidade. Os
textos têm a colaboração de profissionais,
pais e educadores que compartilham
generosamente conosco seus
conhecimentos.

A vida offline
Por Ticiana Melo
Terapeuta Ocupacional
Tenho abundância de ser feliz, por isso
Meu quintal é maior do que o mundo
Manoel de Barros

A
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geração de pais que, no
início do século XXI, está
exercendo a sua paternidade ou maternidade constitui
um grupo com uma singularidade
marcante, pois é a última geração
que não teve uma infância digital,
mas que são pais de crianças que
já nascem imersas nesse universo. Na verdade, antes mesmo de
seu nascimento, esses bebês já
fazem parte desse mundo digital,
seja em virtude das buscas que os
pais fizeram em blogs e sites sobre “o que é ser pai ou mãe”, por
exemplo, ou ainda, ao comunicar a
todos os parentes e amigos distantes, via e-mail, redes sociais
sobre a gestação desse novo ser,
além de muitas outras situações
que são corriqueiras, atualmente.
Esse é o cenário no qual nossos filhos e filhas são gerados, criados e
educados, hoje. Muito do que vivemos em nossa infância não existe
mais, ficou obsoleto, nossos filhos
conhecem por foto na internet e,
muitas vezes, não conseguem entender ao certo o funcionamento

de objetos que manuseamos na idade
deles: “Como assim, mãe, rebobinar
uma fita, arranhar um disco?”. Nada
disso faz sentido na contemporaneidade, mas foi vivido muito intensamente por nós e sim, faz muito sentido na nossa existência, nas memórias
que guardamos com tanto afeto de
nossa infância.
É sobre esse mundo offline e esse
compartilhamento de experiências entre pais e filhos que vamos falar um
pouquinho aqui. Vivemos o tempo da
virtualidade das relações, independente da idade. A exigência de estar permanentemente online inaugura uma
forma de convívio em que as pessoas
podem estar de corpo presente, mas
psiquicamente, ausentes. Sabemos que
as crianças reagem aos estímulos produzidos pela cultura de cada época. Esses são os estímulos que nossas crianças estão sendo expostas, junto a essa
constatação, por isso, indago: como
elas estão respondendo? Como será a
adolescência e a vida adulta delas, submetidas a tamanha força que o ONLINE
imprime? Antecipo-me em afirmar que
a ideia deste texto não é condenar o uso

de aparelhos eletrônicos, mas ponderarmos que o seu excesso traz
danos, em especial, para as crianças
pequenas. O texto propõe abrir um
campo de pensar e criar para além e
com o mundo virtual ou cibernético.
Se pensarmos especificamente
nas crianças de 0 a 3 anos, nesta
fase, está em jogo a ativação de
todo o aporte cerebral, havendo
uma proliferação de conexões neurais, sendo um tempo de muitas experimentações sensório-motoras,
que darão início a toda a multiplicidade de funções, quais sejam: cognitivas; afetivas; motoras; constituição de si; o estabelecimento da
relação com os outros e a apropriação de seu corpo. Como pensar isso
nas relações virtuais? Nestas, não
há a vivência no corpo, há uma dissociação entre o que se vive virtualmente e o corpo, além disso, não
se trata de uma relação mediada.
Por todos esses fatores, conclui-se
que a utilização de equipamentos
eletrônicos nos 2 primeiros anos de
vida é de suma toxicidade para o
desenvolvimento.
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Em contrapartida, sabemos
que quando os pais apresentam os
brinquedos e as brincadeiras para
as crianças, eles dão significação
para aquele objeto, aquela atividade. Segundo o neurocientista Erik
Kandel, “a maneira que o adulto
tem de falar espontaneamente com
as crianças cria interconexão neuronal, porque liga o percebido a sua
representação, liga a palavra com o
objeto, fazendo com que esse percepto tenha um sentido”. Quando
falamos com uma criança, modulamos a voz de uma forma endereçada para ela, estamos atentos
às suas expressões, seus gestos.
Quem está com a criança é afetado
pelo que afeta à criança.
A partir dessa convicção de todos os benefícios que essa relação
direta entre pais e filhos traz, iremos propor alguns jogos e brincadeiras que podem ser feitos nos
momentos offline, em família.
Começaremos pelos bebês: o
primeiro brinquedo interativo de
um bebê é o contato físico com o
adulto, com o olhar, o toque e o movimento. Brincar de fazer carinho e
olhar para o bebê, deixá-lo responder com outro olhar, aninhá-lo no
colo e fazer movimentos ritmados
ou balançar para frente e para trás,
suavemente, na rede ou na colcha,
cria oportunidades para a aquisição
de experiências diferentes, além do
estabelecimento de vínculos com os
responsáveis, que favorecem a segurança e a tranquilidade.
Depois que o bebê aprender a
engatinhar, oferecer novas expe24

riências: na grama; na
areia ou subir e descer
em um pequeno declive. Utilizar uma caixa
com um buraco para
que o bebê passe por
ela, falar com ele do
outro lado e mostrar-lhe um brinquedo.
Além disso, brinquedos
para bater, para fazer
sons, cantar e pintar
encantam as crianças.
Existem, ainda, os
“brinquedos de afeto”:
ursinhos de pelúcia; um pedaço de pano
ou de cobertor; a boneca preferida, que
são objetos importantes para a tranquilidade e segurança dos pequenos.
Tais brinquedos devem receber cuidado
e atenção dos adultos e ser colocados
onde a criança consiga pegá-los.
Podemos criar ainda o que estamos
chamando de ambientes de exploração.
Pendurar materiais no teto, tiras de
jornal, papel laminado, celofane, objetos
que produzem sons. Dessa forma, criamos ambientes sonoros para a exploração musical e que resultam em brincadeiras coletivas para a socialização.
Crianças pequenas gostam de imitar as pessoas, especialmente quando
estas produzem situações que chamam
a atenção. As crianças apreciam pegar
a colher e dar de comer ao seu ursinho,
colocar panos na cabeça. Portanto, é indispensável favorecer tais iniciativas e
dispor dos materiais necessários .
A brincadeira com água e pintura é
sempre muito bem-vinda pelas crianças. Canecas dentro de bacias, banhos
de mangueira, pintar muros de azulejos,

pintar papéis de diferentes tamanhos,
com giz de cera grosso, pincéis e tintas.
É preciso lembrar que cada criança
é diferente da outra e que a idade não
é o único critério para verificar os interesses e necessidades de cada uma.
Torna-se um equívoco pensar numa
infância única, marcada pelos mesmos
interesses, a partir da ideia de uma homogeneidade determinada por termos
etários. As crianças são, antes de tudo,
sujeitos singulares, pois desde o nascimento, recebem influências de seus
contextos culturais, portanto, possuem
diferentes formas de se expressar, modos de ser, pensar e agir próprios, que
só podem ser identificados pelos adultos do seu convívio e entorno afetivo.
A influência, promovida pelo convívio, necessita ser considerada ao tratarmos desse assunto, a intimidade da
família é capaz de atuar nos interesses
diretos e na promoção do desenvolvimento desse sujeito único. Essa singularidade jamais poderá ser contemplada por jogos, filmes ou qualquer outro
aparato de hipermídia, porque eles são
pensados para essa criança sem identi-

dade, integrante de infância homogênea
e unicultural, ou seja, sem a identidade
e a influência dos valores e visões de
mundo específicos da sua família.
Logo, fazer uso da simplicidade de
coisas e momentos cotidianos é uma
sofisticada forma de educar, principalmente porque demanda tempo e
presença, reconhecendo a convivência
como fundamental para o desenvolvimento infantil. Seguem algumas sugestões que podem contribuir com a ideia.
Aos três anos, as crianças começam
a ter consciência de quem são e aprendem a conviver em grupo, fazendo negociações e dando explicações sobre
as coisas que fazem. É uma fase de intenso desenvolvimento da linguagem e
de grande interesse pelas brincadeiras
imaginárias, como a brincadeira de
faz de conta, atividade principal da
criança nessa faixa etária.
O ritual de contar ou ler histórias
para os filhos é uma prática herdada de
nossos ancestrais, que generosamente partilharam histórias para educar
crianças. Essa prática vem sendo cada
vez mais incentivada por especialistas
em desenvolvimento infantil. A leitura
de livros deve estar presente desde a
gestação, mas nessa fase ganha um colorido especial. As crianças fazem uma
imersão nas histórias por já estarem no
jogo simbólico, criam fantasias, projetam-se, aumentam vocabulário, dentre
outros. Ler para o seu filho traz uma
proximidade afetiva, um compartilhamento de experiências, de significações.
Ao ler um livro, há muito mais em jogo
do que só o “entendimento da história”,
trabalhamos a empatia, a sensibilidade,
a linguagem expressiva e compreensiva.
A forma como cada criança compreende e se identifica, ou não, com aspectos
de determinada história é tão diversa
quanto a própria humanidade, portan-

to, ouvindo histórias, ela pode criar e
recriar conhecimentos, interagir e se
apropriar de forma crítica e criativa da
realidade, sentir curiosidade e prazer
por conhecer.

Fazer uso da simplicidade
de coisas e momentos
cotidianos é uma
sofisticada forma de
educar, principalmente
porque demanda tempo e
presença, reconhecendo
a convivência como
fundamental para o
desenvolvimento infantil.
Atividades como dançar, pintar,
desenhar e construir são outras formas de expressão lúdica. Como já dissemos, as crianças gostam de construir
objetos e estruturas idealizadas pelo
seu imaginário com caixas de papelão,
arames, gesso, argila, tubos, tecidos,
madeira. São brincadeiras prolongadas
que podem levar dias.
Há ainda as músicas infantis, seguidas por gestos. Temos aquelas que
aprendemos em nossa infância e que
podemos, ou melhor, devemos ensinar
aos nossos filhos, pois isso é transmissão de tradição e cultura.
O contato com a natureza é sempre muito bem-vindo, assim, outras
boas brincadeiras são as que envolvem
areia ou água. No brincar com água,
por exemplo, a criança pode dar banho
em bonecos, lavar e guardar os objetos,
aprender a se auto-organizar.
À medida que vão crescendo,
ampliam o entendimento e podemos

complexificar muitas brincadeiras. Fazer sombras ou pisar na
sombra dos outros pode gerar
interessantes reflexões;
brincar no jardim desperta interesse pelos pequenos bichinhos:
aranhas; joaninhas; caracóis.
Sempre que possível, privilegie
as brincadeiras ao ar livre. A natureza está profundamente associada com a saúde e com a alma
humana. O convívio com a natureza
vai nos afastar das telas, reduzir o
consumismo e o materialismo excessivos, promover o livre brincar,
vai gerar convívio entre as famílias,
entre crianças que vão se conhecer
e aprender a lidar umas com as outras, desenvolver empatia.
Outro ponto que merece
atenção é a fala. Deixar as
crianças falarem possibilita que
elas revelem seus interesses.
Com o passar do tempo, a independência e os saberes adquiridos possibilitam atividades com
autonomia, como: fazer piquenique; construir uma cabana com
caixotes etc.
O Ministério da Educação, por
meio da Secretaria de Educação
Básica, com a parceria do UNICEF,
elaborou o e-book “Brincadeiras
de criança: brinquedos e brincadeiras para crianças pequenas”. Lá, é
possível encontrar indicações que
dialogam diretamente com o chamado do verso do poeta Manoel de
Barros, que abriu nossa conversa.
Convido-os a desligarem os
aparelhos do mundo virtual
para encontrarem a felicidade
abundante dos quintais, jardins, praças, serras e praias
deste vasto mundo real, como
nos convida o poeta.
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Alimentação saudável e
equilibrada na infância
Por Tamyres Ribeiro
Nutricionista materno infantil atuante na equipe
transdisciplinar da Clínica Colo,
palestrante e professora de graduação e pós-graduação
na área de especialidade (CRN 13107)

A

tualmente, a temática
da alimentação saudável
pensada para adultos é
algo que já virou um consenso, todos concordam que o ideal é que
consumamos frutas, hortaliças, alimentos integrais, além de manter
uma boa hidratação. Porém, quando a discussão migra para a alimentação infantil, parece que toda essa
certeza é colocada em cheque.
Quem nunca ouviu que criança precisa comer guloseimas para
ser feliz? Que pizza, sanduíche, cachorro quente, etc, são “comidas
de criança”? Que não pode ter esse
exagero de cuidados e que é besteira não dar um biscoito ou um refrigerante para a criança?
É interessante, pois essas falas
dizem muito mais sobre a relação
dos adultos com a alimentação do
que sobre as “necessidades” das
crianças. Nessa perspectiva, temos algumas problemáticas: o vínculo inadequado dos adultos com
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os alimentos e a transferência dessa
cultura alimentar para as crianças.
Vejam bem, claro que a alimentação tem seu componente emocional, mas a principal função do
alimento é nos nutrir! Socialmente,
ela foi empregada como integrante
de momentos de interação, além de
historicamente ser uma forma de
mostrar poder econômico.

inadequadas à saúde. Quem nunca
pensou no final de um dia cansativo
que “merecia uma pizza com refrigerante para desopilar”? Ou numa panelinha de brigadeiro como um “curativo emocional” após um dia difícil?
Crescemos com esse hábito de colocar a comida ocupando um espaço
que não é dela. Não é comendo que
se combate a tristeza, o isolamento
social, um problema no trabalho, uma
sensação de passar tempo insuficiente com quem amamos, etc.
Digamos que essa é uma boa reflexão, mas em que isso tem a ver com
A base de uma
uma alimentação infantil saudável?
alimentação saudável não Absolutamente tudo! Pois uma vez que
começa nas escolhas das
nos relacionamos dessa forma com a
crianças, mas, sim, no
comida, também ensinamos aos noscomportamento alimentar sos filhos a agirem assim, logo, o caminho para desenvolver o hábito de se
dos seus cuidadores.
alimentar de forma saudável e equilibrada será bastante tortuoso. Como
Nós aprendemos a ter uma ideia bem disse Carl Jung: “As crianças são
de “merecimento” e de “razão de fe- educadas pelo que o adulto faz, não
licidade” associadas a comidas ditas pelo que ele diz”.

Por mais que os pais e cuidadores
falem sobre a importância de consumir frutas e hortaliças, valorizar a
“comida de panela”, que devem comer
somente até ficarem satisfeitos, caso
não seja assim que ajamos, todos os
nossos discursos serão em vão.
Desta forma, mesmo sabendo que
vocês já devem ter escutado isso outras vezes, sou obrigada a repetir que
para uma criança alimentar-se de forma adequada, primeiramente, quem
cuida dela precisa alimentar-se assim.
As refeições devem ser povoadas por
aqueles alimentos que a gente já sabe
que deve consumir, não é mesmo?
Então, vocês podem questionar-me:
•• Mas trabalho fora e dificilmente
me alimento junto com meu filho.
Como conseguirei ser esse exemplo que preciso ser?
•• Outra coisa, eu imagino como
deve ser uma alimentação balanceada, mas você poderia informar aquilo que precisamos ter
maior atenção no dia a dia?
Sobre o primeiro questionamento, exemplifico com situações simples,
como a montagem da lancheira, pela
manhã. Sim, esse momento é precioso!
O ideal (e nós sabemos bem disso, não
é?) é que também tenhamos a nossa
lancheira, sendo assim, podemos preenchê-la com itens similares, o maior
número possível, variando em quantidade. Por exemplo:
•Opção
•
1: iogurte natural; castanhas
e 2 opções de frutas. Dessa forma,
temos como combinar 2 lanches
(manhã e tarde) para ambos,
adulto e criança. Dependendo das
necessidades, podemos acrescentar 1 fruta e 1 fibra (aveia, chia,
linhaça, etc) para o adulto.
•Opção
•
2: ovos de codorna cozidos

(pode estocar na geladeira por
24 horas, desde que estejam na
casca); 1 opção de fruta “mais leve”
(uvas, kiwi, maçã, etc), para acompanhar os ovos; e 1 opção mais
sacietógena (banana, mamão,
abacate, etc), que podemos combinar com uma fonte de fibra.
Prontinho! Facilmente, encontramos
dois padrões bem fáceis de adaptar
para todos os integrantes da família e
que vivenciam esse cuidado. Chamar a
criança para colocar os itens na própria
lancheira, vendo que os pais estão colocando o mesmo item na deles reforça a
ideia de pertencimento, de que são da
“mesma matilha”, trazendo um vínculo
emocional adequado para a refeição.
Além disso, uma estratégia bem interessante é fotografarem o almoço de
vocês, então, ao final do dia, quando se
encontrarem, contem bem animados
que gostaram muito do que comeram
naquela refeição, tanto que registraram para mostrar, podendo lançar a
pergunta: “Você gostaria de ver a comida gostosa que eu comi hoje? Depois
que comi, fiquei me sentindo muito bem
e disposto!”. Muito provavelmente, a
criança ficará animada para ver e vocês
terão a oportunidade de mostrar cada
item do prato, estimulando o consumo.
Quanto ao segundo questionamento, no Brasil, existem três carências
nutricionais que são muitíssimo co-

muns em crianças: de ferro; zinco
e vitamina A. Observar o padrão
alimentar para incluir fontes desses alimentos com maior frequência é imprescindível! Sabemos que
também é frequente uma menor
adesão das carnes vermelhas
pelas crianças, mas os vegetais
verde-escuros também são fontes de ferro e podem ser utilizados em sopas, sucos, muffins,
etc. Quanto ao zinco, ele está presente em alimentos integrais, como
o arroz, além das oleaginosas (castanha, amendoim, etc) e sementes
(semente de abóbora, de girassol, e
outras). Sobre a vitamina A, ela é
facilmente encontrada em frutas e
legumes amarelados, como o mamão, a manga, a abóbora, etc.
Assim, concluímos que a base
de uma alimentação saudável não
começa nas escolhas das crianças, mas, sim, no comportamento
alimentar dos seus cuidadores.
Na perspectiva nutricional, quanto maior a diversidade de frutas
e hortaliças consumidas, maiores
as chances de conseguirmos promover uma oferta de nutrientes
de forma balanceada, tendo como
alvo principal as fontes alimentares que nos auxiliarão na prevenção das carências mais comuns da
infância.
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Redes sociais, emoções e
comportamento
Por Silviane Andrade
Psicóloga - Neuropsicóloga e
mãe do Yves (1º ano C) e Valentina (Inf. 5 E)

Redes Sociais
emoções

e

nossas

É fato que estamos em uma
era na qual as relações virtuais
estão tomando o espaço das relações sociais reais. Você já se
deu conta disso? E já se perguntou o porquê disso estar acontecendo? E mais ainda, por que
os adultos de hoje, que não nasceram na era das redes sociais,
também estão tão usuários delas? Já se perguntou qual a sua
necessidade de se expor, não
apenas a você, mas também aos
seus filhos? Bom, essas e outras
perguntas vamos tentar discutir a seguir. Esclareço que não
há nenhum julgamento de valor,
o objetivo é apenas propiciar
um momento de reflexão, tendo
em vista que, por vezes,nos envolvemos com algo novo e, sem
perceber, deixamos nossa crítica de lado.
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Para começar, não temos culpa
por sermos tão tomados pelas redes sociais. Realmente, não se culpe
por isso, pois tudo está relacionado ao fato de como o nosso cérebro
funciona e de como as redes sociais
foram criadas para nos viciar! Isso
mesmo! O nosso cérebro tem uma
rede neural relacionada ao prazer, à
recompensa. Quando essa região é
acionada, sentimo-nos muito bem e
lógico que queremos repetir. Somadas a esse fator, as redes sociais foram criadas de forma a nos recom-

Isso pode gerar crianças
com baixa tolerância à
frustração, dificuldade
em saber esperar, baixa
concentração e pobre
socialização.

pensar o tempo todo, ou você posta
e não fica acompanhando quantos
likes recebeu? Eis aí o fato de perdermos horas nas redes sociais! Elas
nos dão uma recompensa imediata
e, ao mesmo tempo, várias! Então,
o vício se instala. Você não precisa mais esperar, ao se arrumar, ser
elogiada ao encontrar-se com uma
amiga, pois imediatamente, ao postar uma foto, você recebe não apenas um, mas vários reforços positivos (likes). Com isso, estamos cada
vez mais sequestrados pelas redes
sociais, vivendo uma vida paralela.
Cria-se, desta forma, uma massa de
consumidores e adictos.
No entanto, como tudo na vida,
o uso das redes sociais não traz
somente coisas boas. Estudos têm
mostrado que não apenas o bem-estar pela recompensa imediata
dos likes ocorre, mas os índices de
ansiedade e depressão estão aumentando vertiginosamente, prin-

@

cipalmente entre os adolescentes.
Eles ainda não têm cérebro totalmente amadurecido para avaliar
riscos, logo, quando são expostos
à desaprovação, podem sentir profundamente, além da comparação
com a vida do outro, em que, sendo esta considerada melhor, ativa a
rede neural da dor, podendo conduzir à profunda tristeza e depressão.
Marcelo Veras, autor do livro
“Selfie, logo existo”, relata que “a hiperexposição nos distancia muito da
realidade do que somos: mostramos
apenas o melhor de nós mesmos, em
uma exigência de felicidade permanente, que deixa muito pouco espaço
para o sofrimento subjetivo”, além
da falsa ilusão de que o olhar do outro é necessário para garantir nossa existência. Em plataformas como
Instagram e Facebook, podemos nos
tornar reféns dos “likes” de pessoas
que, às vezes, nos são totalmente
desconhecidas, diferente de buscar
apoio e mesmo de se mostrar amável para apenas um grupo de amigos.

Uma pesquisa feita pelo grupo do
psiquiatra Jairo Bouer ressalta que
mesmo os adolescentes sabendo
dos riscos de conhecer uma pessoa
pela internet, ainda assim, marcam
encontros e “ficam” com essas pessoas. Ele ressalta também questões
ligadas ao cyberbullying e à vulnerabilidade dos adolescentes em copiar comportamentos. Isso significa
que os pais precisam acompanhar
cada vez mais o mundo virtual no
qual os filhos estão imersos, pois a
percepção é de que a TV tem censura, mas a internet não!
O cuidado deve começar desde
cedo, ainda criança, pois quanto mais
precocemente os circuitos de recompensa imediata são ativados, maiores
são as chances das crianças crescerem mais suscetíveis ao vício e à gratificação imediata trazida pelas redes
socais. Isso pode gerar crianças com
baixa tolerância à frustração, dificuldade em saber esperar, baixa concentração e pobre socialização; além
de uma construção de personalidade,

na qual se valida muito mais a opinião do outro sobre mim do que a
minha, gerando baixa autoestima
e insegurança.
Diante disso, precisamos
urgentemente cuidar para que
nossos filhos façam uso consciente e moderado das redes socais, pois além dos riscos emocionais, há também prejuízo no
que tange à concentração, uma
vez que o uso excessivo predispõe a ativação de uma rede
neural de atenção “passiva”, em
detrimento da atenção “ativa”,
necessária para o raciocínio, a
memória, a aprendizagem.
Acredito que redes sociais
são um caminho sem volta, fica,
portanto, o alerta para que os
pais acompanhem mais de perto e orientem seus filhos quanto ao uso, além, também, de os
próprios pais refletirem sobre a
utilização que fazem da internet, para que possam ser modelos para seus filhos.
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Tecnologia e infância:
é preciso um olhar cuidadoso
Por Sávio Caldas
Pediatra e neurologista infantil,
e embora adore tecnologia,
curte jogar queimada e montar legos.

Q

ue a tecnologia é um caminho sem volta na rotina
do homem é indiscutível.
Mas o quanto ela é fundamental
na vida de uma criança, em pleno
desenvolvimento? Não é raro ver
no dia a dia, a criançada vidrada
nas telas de smartfones e tablets,
numa habilidade que causa espanto para os pais e cuidadores,
em como manuseiam tão bem os
dispositivos.
No entanto, está mais do que
estabelecida a relação patológica
crescente na vida dos estudantes, desde o ensino infantil até o
ensino médio. Várias pesquisas,
inclusive nacionais, mostram o
quanto as crianças de hoje apresentam dificuldades para falar,
comunicar-se e aprender fundamentos básicos que serão alicerces para a vida adulta.
Sem limites para o seu uso, as
crianças deixam de brincar no mun30

As crianças não
conseguem mais esperar,
porque no mundo
virtual, tudo é fácil,
prático e com êxito
sempre!
do real e de ter uma rotina, o que interfere, inclusive, no ritmo de construção
do seu desenvolvimento cognitivo.
Esse fenômeno não é tão novo: desde a chegada da TV paga, temos canais
com programação infantil 24 horas. Os
videogames já estão no mercado há
muito tempo. O que fez a tecnologia se
transformar em um aspecto preocupante foi o excesso do uso.
A mídia digital tornou-se, nos últimos anos, um elemento da cultura infantil, definitivamente. De fato, cada
vez mais crianças menores de sete anos

A televisão e as revistas já mostravam isso desde então: jogadores
de futebol com vida de magnata; modelos e atrizes muito bem sucedidas.
Mas com o advento das redes sociais,
acompanhadas incansavelmente pelos
dispositivos eletrônicos, não há pausa,
não há limite – pode-se acompanhar
a vida de famosos, em tempo real, em
qualquer lugar e a qualquer hora.
Assim, percebe-se um maior número de crianças e adolescentes insatisfeitos com a própria vida, exigindo de si e dos outros esse status de
celebridade, com muitos seguidores.
Perde-se, desta forma, a referência
do que é real. Não é à toa o crescente número de crianças e adolescentes
que atentam contra a própria vida,
devido a essa frustração e à neces-

sidade de que as coisas aconteçam
naquele momento, no imediato. As
crianças não conseguem mais esperar, porque no mundo virtual, tudo é
fácil, prático e com êxito sempre!
É fundamental – diria até urgente
– que as famílias retomem esse lugar

Os influenciadores
digitais, gamers e
youtubers acabam
orientando um novo
estilo de vida, em que
ter sucesso sempre é o
natural.

de modelo. O resgate do respeito
a valores como empatia precisa
ser cultivado na mais tenra idade. No entanto, essa construção
só acontece quando os pais e cuidadores investem nesse cuidado,
nesse olhar de atenção em prol de
um desenvolvimento saudável.
Não que a restrição total ou
punição direta seja o caminho, porém a otimização e o uso dos dispositivos como apoio ao aprendizado – e não como um “cala a
boca” – são alternativas para
esse indivíduo em crescimento e
desenvolvimento. A primeira infância é um terreno fértil e imprescindível para a formação dos
cidadãos do futuro.

têm se interessado por jogos e brincadeiras disponíveis em videogames,
tablets e smartphones. Essa transformação da realidade tem desencadeado
dúvidas, preocupações e questionamentos por parte de pais, educadores
e pesquisadores, que direta e indiretamente lidam com esse fenômeno.
As crianças que são expostas desde muito cedo – acreditem, elas ganham o seu primeiro tablet na maternidade! – têm seu cérebro modificado
pela precocidade do uso. As conexões
cerebrais são organizadas de uma
maneira diferente
Para além das questões mais óbvias, como a obesidade e o sedentarismo, já se reconhecem as dificuldades desse desenvolvimento cognitivo
e social. As referências se tornam
cada vez mais distantes do real, do
possível. Os influenciadores digitais,
gamers e youtubers acabam orientando um novo estilo de vida, em que
ter sucesso sempre é o natural.
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Educação empreendedora
para transformar vidas

Por Carlota Fiuza
Odontóloga e
mãe da Bruna (Inf. 5E) e Rebeca (Inf. 3D)

E

mpreender é apenas uma
das várias formas de incentivar pessoas a encontrarem um novo sentido de
vida. É identificar um problema
de um grupo de pessoas e refletir sobre como solucioná-lo.
No momento em que se cria algo
novo, é transformador ver que
aquele novo modifica também
a vida de outras pessoas. Empreender é tirar o foco de si e da
conquista individual para olhar
a conquista coletiva. Quando
tiramos a atenção do individual e colocamo-nos a serviço do
outro, sentimo-nos plenamente
realizados e felizes.
Quando falamos sobre empreendedorismo infantil, especificamente, falamos sobre
contribuir com a criação de um
futuro mais lindo, sustentável e
feliz para as nossas crianças. A
nova geração precisa estar disposta a sempre pensar no bem
comum, criar, inovar e melhorar
a vida das pessoas. Todas essas
ações devem ser pautadas com
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a consciência de que o ser humano é
o centro de tudo, mas precisa de um
ambiente saudável para viver.
O Empreendedorismo Infantil
Apesar do que o nome sugere,
empreendedorismo infantil é mais
do que incentivar crianças a, desde pequenas, criarem suas próprias
empresas. É especialmente desenvolver uma atitude empreendedora,
a criatividade, iniciativa, persistência, dedicação e outros valores inerentes a qualquer empreendedor.
Por que o empreendedorismo
para crianças?
O desenvolvimento dos valores supracitados ajuda a preparar
melhor as crianças para qualquer
profissão, pois nem sabemos quais
irão existir no futuro, e, com certeza, esses adultos de amanhã terão
grandes diferenciais para apresentar ao mercado de trabalho. Os
benefícios do empreendedorismo
infantil vão ainda mais além, tendo
em vista que as crianças crescem
com uma mentalidade de “resol-

vedores de problema” e, com essas habilidades, tornam-se seres
humanos mais preparados para os
desafios da vida.
O mundo está mudando freneticamente, com a “Indústria 4.0”
ou quarta revolução industrial, na
qual a tecnologia, os robôs, a inteligência artificial dinamizam todos
os processos da indústria. Assim,
a Educação 4.0 tem o desafio de
acompanhar todas essas mudanças
e preparar alunos para o futuro, desenvolvendo uma atitude empreendedora e as habilidades necessárias
para os estudantes serem protagonistas de suas histórias, pois, provavelmente, as profissões com atividades lineares e repetitivas serão
substituídas por máquinas.
Um dos principais objetivos da
educação empreendedora é desenvolver uma atitude empreendedora,
que visa estimular o raciocínio lógico e a busca por aprender conceitos
e conhecimentos que contribuam
para a resolução de problemas. O
ensino empreendedor desperta a
vontade de realizar sonhos. Pen-

sando nisso, faz todo sentido incluir
empreendedorismo na educação infantil. A missão da escola, além de
preparar os estudantes para o mercado de trabalho, é formar cidadãos
críticos e conscientes, que possam
contribuir como agentes de mudança na sociedade. Não podemos mais
focar na passagem de conteúdo e
medição do quanto esse conteúdo
foi assimilado, que do ponto de vista
de qualificação técnica, necessária
para a obtenção de um bom emprego, até então, está correta, mas que
não desenvolve um conjunto de habilidades que tornaria o aluno apto
a viver em uma sociedade cada vez
mais rápida e digital.

tados financeiros também. Ou seja,
negócios sustentáveis, financeira e
economicamente.
A geração Z – de pessoas entre
10 e 24 anos, em foco, atualmente –
está crescendo com esses valores
e tem muito potencial para fazer a
diferença. Encorajar a inovação e o
desenvolvimento de novos negócios
depende de nós. Especialmente em
como encorajamos as nossas crianças a serem empreendedores e provemos ferramentas e oportunidades
de conhecimento que as ajudarão na
vida a construírem autoconfiança
para alcançar seus sonhos.

Confira as 4 Habilidades do
Futuro

É preciso muito mais do que desenvolver habilidades, a criança
deve, desde cedo, sentir-se responsável pelo bem-estar dos mais
necessitados. Desenvolver um

••Inteligência Intrapessoal:
autoconhecimento com
Inteligência Emocional, Gestão
das Emoções, Gestão dos
Hábitos
••Inteligência Interpessoal:
conectar com pessoas:
empatia; comunicação
••Criatividade
•Inteligência
•
Interartificial: estar
conectado com a tecnologia
Por Murilo Gun, professor de
criatividade.

Negócios sustentáveis

olhar empreendedor é identificar os problemas da sociedade
e criar negócios que gerem um
impacto significativo na vida
das pessoas envolvidas. Um negócio sustentável é aquele que
já nasce para resolver um problema social.
Reflexão: o futuro das
profissões
Para finalizar, quero deixar
uma reflexão sobre quais profissões e negócios irão existir
no futuro. Em uma folha branca, peça para a criança desenhar
várias coisas que ela imagina que
vão existir no futuro e que habilidades serão necessárias. Essa
atividade é excelente para nos
forçar a pensar o futuro. Afinal,
se você não pode imaginar como
será, você não pode criá-lo.

Impacto Social
No mundo que vivemos, com inversão de valores, pobreza morando ao nosso lado, precisamos buscar
soluções criativas para problemas
sociais e as colocar em prática, por
meio da criação de negócios que
tenham como objetivo impactar
socialmente (em áreas como educação, saúde, acesso à tecnologia
e meio ambiente), gerando resul33
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Consumo consciente:
ser solidário com o planeta é ser
solidário conosco.

Por Luiza Manoela Souza da Silva
Mãe do Bento, socióloga, consultora de responsabilidade
social e praticante em exercício de uma vida
mais solidária com o planeta e consigo

S

ou mãe há bem pouco
tempo, e quando engravidei, ficava pensando
sobre como não poluir tanto, já
que ao engravidar, temos tanto
com o que nos preocupar para
receber bem e confortavelmente o bebê. São tantas coisas
para comprar... Logo chegam as
recomendações, “você precisa
disso”, “o bebê precisa daquilo”, “não deixe de comprar tal
coisa”. Enfim, ficava um pouco
incomodada, não só pelo tanto
que se gasta financeiramente,
mas também se ia ser realmente útil, se o bebê precisaria de
fato daquilo tudo.
Por sua vez, os bebês já nascem com um passivo ambiental
enorme, em virtude da quantidade de fraldas descartáveis,
nada ecológicas, uma vez que
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É nossa
responsabilidade
focar no melhor
aproveitamento de cada
coisa, consertar mais
ao invés de comprar de
novo, doar o que já não
serve, reaproveitar de
novas formas o que se
tem, descartar só em
último caso.

a natureza não processa a matéria
prima descartada. Não julgo quem
precisa fazer uso de fraldas descartáveis ou quem se sente bem
em usar desentupidor de bico de
mamadeira (algo que considero
totalmente inútil), mas eu queria
conhecer outras opões. Além disso, eu me abri para ganhar coisas
usadas. Bebê é um ser que cresce rápido, quando você percebe,
aquela roupinha que você comprou
já se perdeu. Então, decidimos receber dos primos e dos amigos mais
próximos parte do enxoval e fomos
comprando devagar só aquilo que
era necessário. Nesse momento,
visitei muitos grupos de desapego
no Whatsapp, para ver o que valia a
pena comprar usado, em boas condições, é claro!
Acho importante a gente avaliar
nossos hábitos e perguntar por que

e para que estamos consumindo
determinada coisa. Comprar é um
hábito que carece de análise urgentemente. O Instituto Akatu, organização social que trabalha pela
conscientização e mobilização da
sociedade para o consumo consciente, recomenda fazermos 6 perguntas antes de qualquer compra:
••Por que comprar?
••O que comprar?
••Como comprar?
••De quem comprar?
••Como usar?
••Como descartar?

algo que não existe, se considerarmos que vivemos todos no planeta
Terra.
Li, há pouco tempo, que estamos
consumindo 30% a mais de recursos naturais do que a capacidade
de renovação da Terra. Água, solo
e oxigênio, por exemplo, gastamos mais do que a capacidade que
a natureza tem de repor. Ser mais
consciente com o que compramos
contribui com a preservação do
planeta. É nossa responsabilidade

focar no melhor aproveitamento de cada coisa, consertar mais
ao invés de comprar de novo,
doar o que já não serve, reaproveitar de novas formas o que
se tem, descartar só em último
caso. É importante ser solidário com o planeta, praticar as
6 perguntinhas lá de cima pode
ser um grande começo e, no fim,
estaremos sendo solidários com
os outros que habitam este planeta, com a natureza e conosco.

Não é um exercício fácil, mas
faz um bem enorme realizar essa
reflexão. Quanto compramos sem
de fato ser necessário e útil? Ouvi
de um índio, certa vez, que quanto
menos coisas adquirimos, mais liberdade temos. E, de fato, vai por
mim, quanto menos consumirmos,
mais tempo teremos.
A última pergunta, “como descartar?”, é extremamente importante, ou seja, consumir levando
em consideração os impactos desse
consumo. É optar, por exemplo, por
uma embalagem grande, ao invés
de várias pequenininhas. Ou mesmo
ter o cuidado de dar o destino certo a determinados objetos. Quem
não se viu diante de um celular, TV
ou pilha já sem usos e sem saber o
que fazer deles? Hoje, já temos a
opção de enviar para instituições
com tecnologia suficiente para um
descarte mais ecológico, mas ainda
assim, estamos gerando resíduo e
terceirizando nossa responsabilidade pelo descarte. O jogar “fora”
é algo que não existe, porque fora é
35
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Prosumidores:
produção e consumo em uma
mesma raiz.
Por Georgia Cruz
Doutora em Comunicação (UFPE), professora e
coordenadora do curso de Sistemas e Mídias Digitais da
UFC, pesquisadora do Laboratório de Pesquisas da Relação
Infância, Adolescência, Juventude e Mídia - LabGrim UFC

V

ocê já deve ter ouvido ou lido por aí o termo prosumidor, certo?!
Então, vem aqui que a gente vai
conversar um pouco sobre esse
termo e o que ele significa. Apesar de parecer novidade, o termo tem sido utilizado desde 1980,
quando foi apresentado por Alvin
Toffler. Para ele, os comportamentos de consumo passivo na
sociedade seriam substituídos
por um novo perfil mais ativo,
que seria o prosumidor (prosumer). A palavra prosumidor é um
neologismo que vem do inglês, da
junção entre producers e consumers, ou seja, um híbrido entre
produtores e consumidores.
A marca desse novo consumidor está no fazer, no desenvolver aquilo que se quer ou
precisa para o seu próprio consumo. E ele conversa muito com
outro termo que está na moda,
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que é a cultura Maker. Essa cultura
apresenta uma nova roupagem para
o movimento do Faça Você Mesmo
(Do It Yourself), que floresceu pelos
idos dos anos 1960 e 1970, e que tinha
como princípio um protagonismo dos
indivíduos e uma crítica à sociedade
de consumo da época.
Nos anos 2000, os dois termos
ganharam evidência mais uma vez,
principalmente pelos novos comportamentos estimulados pelo uso
das Tecnologias da Informação e
Comunicação (TICs) digitais. Basta
uma busca rápida pela internet ou
em plataformas como o YouTube,
para perceber o quanto de tutoriais disponíveis existem. São vídeos que incentivam que as pessoas
façam sua própria comida, plantem
seus jardins, produzam suas próprias roupas, ajeitem seus carros,
reformem sozinhas os cômodos da
casa e até construam seus próprios
robôs!

A marca desse novo
consumidor está no fazer,
no desenvolver aquilo que
se quer ou precisa para o
seu próprio consumo.
O protagonismo estimulado pelas plataformas de redes sociais
digitais como YouTube, Facebook,
Instagram, dentre outras, acaba
em maior ou menor medida fazendo com que as pessoas assumam
esse papel de prosumidores, já que
a lógica de uso dessas plataformas
eleva os usuários à função de produtores de conteúdo. Já reparou
que sem as imagens e postagens do
público, esses serviços não existiriam como são?
Se o prosumer é definido por
ser esse usuário que produz seu
próprio conteúdo, há um fenômeno

a ser observado, que é o da profissionalização que vem como um
passo seguinte. Ao perceberem o
potencial de engajamento e rentabilidade dessas redes, na busca por
conteúdos específicos, muitos têm
feito disso um modelo de negócios.
Com os avanços tecnológicos, é
possível afirmar que boa parte das
carreiras do futuro ainda não foram
inventadas, mas envolverão habilidades conhecidas como soft skills.
Assim, o raciocínio lógico, a capacidade de comunicação e pensamento crítico, potencial de resolução de
problemas fazem parte do rol de
habilidades a serem valorizadas.

trabalho com uma produção criativa e
estimulante, o poder fazer algo que se
gosta. Mas é preciso pensar na exposição das crianças e adolescentes, na sua
associação com marcas e atividades
comerciais, no tipo de assédio a que elas
estarão expostas.
Assim, é importante que se construa
uma relação crítica com essa produção
midiática, tanto no seu consumo, quanto
na sua elaboração. Pais, familiares e
professores podem e devem auxiliar

O primeiro é fruto da curiosidade e acesso que eles têm a
tablets, celulares e computadores, desde muito cedo, já o
segundo vem de um processo
de educação. Isso pode ser feito
por meio de um uso supervisionado da internet (TICs), conversando com as crianças sobre
os tipos de conteúdos a serem
produzidos em seus canais, dialogando sobre como responder

no processo de letramento digital de
crianças e adolescentes, atuando como
mediadores dessa alfabetização digital.
Há uma tendência a achar que as novas
gerações são “nativas digitais”, logo,
não precisam de nenhuma instrução
sobre isso. Contudo, é necessário
diferenciar o “saber mexer” do “saber
como lidar”.

a comentários, como reagir a
abordagem de estranhos nas
redes. Estimulá-los a falar sobre o que fazem e com quem
interagem é bem importante,
e ajuda na construção de uma
consciência sobre o papel dessas tecnologias e seus impactos
nas vidas das pessoas.

P rofissionais do futuro
Os youtubers e influenciadores
digitais talvez sejam os profissionais de maior visibilidade desse
novo perfil. E como toda mudança, é preciso refletir um pouco
sobre seus impactos no cotidiano da gente, em especial, no
que isso pode significar para as
crianças e os adolescentes.
Basta uma conversa rápida sobre o que meninas e meninos gostariam de ser no futuro para descobrir que muitos deles acalentam
o sonho de ser youtubers. Muitos
nem sabem o que isso significa, mas
a projeção midiática que vem atrelada a essas pessoas faz com que elas
ocupem o imaginário dos pequenos.
Riscos e Oportunidades
Com as crianças e adolescentes vislumbrando carreiras mais ligadas ao
uso da tecnologia, é necessário pensar
no que está envolvido na atuação deles
nesses espaços. A internet e essa cultura do protagonismo envolvem muitas oportunidades, e talvez por isso
sejam tão atraentes, pois há o lúdico, o
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Vamos consumir com
consciência e de forma
mais sustentáve?

Por Carolina Mapurunga
Mãe da Glória (Inf. 4 C),
publicitária, professora universitária e
doutoranda em Consumo Sustentável.

N

o mundo todo, a questão
relacionada ao meio ambiente e à sustentabilidade tem apresentado um grande
destaque nas agendas de discussão, como também no repertório
mercadológico dos grandes centros econômicos mundiais. Nos últimos tempos, principalmente com
a cobertura da grande imprensa e
mídia internacional, em apoio cada
vez mais forte à preservação do
meio ambiente, foi ampliada também a abrangência de questões
relacionadas às necessidades não
apenas em relação aos processos produtivos sustentáveis, mas
também às questões ligadas ao
consumo sustentável.
Mas o que é o consumo sustentável?
O consumo sustentável baseia-se na ideia de que o planeta
não pode suportar os velhos pa38

drões utilizados nas últimas décadas
para a extração, produção, comercialização e descarte de bens. O consumo sustentável contempla diferentes
arenas do território humano, tais
como tecnologia, cultura, atitudes,
crenças e vida em sociedade. Algumas de suas abordagens: consumir
menos; consumir além das necessidades básicas é negativo; mudança
no estilo de vida e no padrão de consumo; alta qualidade de vida sem degradação ambiental.
E você, já pensou como essa
forma de consumo mais consciente e responsável pode contribuir
para o bem-estar das pessoas,
do meio ambiente, das empresas
e da sociedade? E nós, como consumidores agentes e cidadãos? Como
podemos, juntos, buscar por um novo
estilo de vida e por uma nova forma
de praticar o consumo? Já pensou em
comprar com mais propósito?

É inevitável que a busca pela sustentabilidade passe pela questão da
cultura do próprio consumo. O ato ou
decisão de compra que leva em conta o
equilíbrio entre satisfação pessoal, as
possibilidades ambientais e os efeitos
sociais de sua decisão é uma compra
realizada com consciência.
Para o Instituto Akatu, instituição
não governamental sem fins lucrativos que trabalha pela conscientização e mobilização da sociedade para
o consumo consciente, aqui, no Brasil, o consumo consciente busca uma
contribuição voluntária, cotidiana e
solidária para garantir a sustentabilidade da vida do planeta. O consumo
consciente contribui para uma sociedade do bem-estar, na qual se perceba como parte interdependente da
vida no planeta. O consumir consciente é consumir com o melhor impacto.
Nós, como consumidores, atores
cidadãos, podemos contribuir para

que esta sociedade possa transformar seu modo de vida viabilizado por
modelos sustentáveis de produção e
consumo.
Simples atos já fazem a diferença:
consumir sem excesso; saber de quem
comprar; ter a informação de quem
são as pessoas ou empresas responsáveis pela produção dos produtos;
procurar saber como esses produtos
são feitos; buscar as maneiras de serem usados e até mesmo as formas
de como podem ser descartados.
O simples ato de planejar antes
de comprar também já é uma prática de consumo consciente. Ou seja,
a prática do consumo consciente
está no nosso dia a dia, por meio de
gestos simples, que levem em conta os impactos da compra, o uso ou
descarte de produtos ou serviços
e pela escolha das empresas comprometidas com o desenvolvimento
socioambiental.
Então, não fica muito difícil de colocar um pouco de consciência nas
nossas ações diárias, não é mesmo?
Porque o consumo consciente não é
deixar de consumir. É simplesmente
consumir melhor e diferente.
Pensando nisso, quis trazer uma
proposta bem bacana e simples,

apresentada pelo Instituto Akatu, para nortear sobre o consumo consciente, em
que são propostos
12 princípios que, se
aplicados em nosso
cotidiano, são capazes de trazer sustentabilidade à humanidade
e à comunidade na qual
vivemos. Vamos apostar
nesses princípios, para que possamos usá-los nas nossas escolhas
do dia a dia?
Planeje suas compras: a impulsividade é inimiga do consumo consciente. Planeje antecipadamente e,
com isso, compre menos e melhor.
Avalie os impactos de seu consumo: leve em consideração o meio
ambiente e a sociedade em suas escolhas de consumo.
Consuma apenas o necessário:
reflita sobre suas reais necessidades
e procure viver com menos.
Reutilize produtos e embalagens: não compre outra vez o que
você pode consertar, transformar e
reutilizar.
Separe seu lixo: recicle e contribua para a economia de recursos naturais, a redução da degradação ambiental e a geração de empregos.
Use crédito conscientemente:
pense bem se o que você vai comprar a crédito não pode esperar e
esteja certo de que poderá pagar as
prestações.
Conheça e valorize as práticas
de responsabilidade social das empresas: em suas escolhas de consumo, não olhe apenas preço e qualidade do produto. Valorize as empresas
em função de sua responsabilidade,
no que tange aos funcionários, à sociedade e ao meio ambiente.

Não compre produtos piratas
ou contrabandeados: compre
sempre do comércio legalizado
e, dessa forma, contribua para
gerar empregos estáveis e para
combater o crime organizado e a
violência.
Contribua para a melhoria de
produtos e serviços: adote uma
postura ativa. Envie às empresas
sugestões e críticas construtivas
sobre seus produtos e serviços.
Divulgue o consumo consciente: seja um militante da causa, sensibilize outros consumidores e dissemine informações,
valores e práticas do consumo
consciente.
Cobre dos políticos: exija de
partidos, candidatos e governantes propostas e ações que viabilizem e aprofundem a prática de
consumo consciente.
Reflita sobre seus valores:
avalie constantemente os princípios que guiam suas escolhas e
seus hábitos de consumo.
Com atitudes simples, conseguimos colocar o consumo consciente em prática. Assim, conseguiremos nos transformar em
multiplicadores de caminhos mais
conscientes e sustentáveis, por
meio da redução de desperdícios e
de escolhas mais favoráveis para
nosso planeta.
Transformar o próprio consumo é uma tendência. Hábitos antigos são deixados de lado e ações
bem mais conscientes já são cada
vez mais frequentes. Comprar
apenas por comprar não faz mais
sentido. Comprar com propósito
e contribuir para o próprio bem-estar, o da sociedade e de todo o
planeta faz toda a diferença.
39

Reflexões em
Pauta
PRO

Tecnologia x Feito à mão
Por Rodney e Rafaela Rodrigues
Pais do Benjamin (ex-aluno)
e da Maria Tereza (infantil 2 D).

R

ecebemos o convite
da escola para falar sobre um tema
que está cada vez mais inserido
no nosso dia a dia, o qual, muitas
vezes, nem percebemos. Tecnologia versus feito à mão. Se começarmos esse tema olhando
para dentro da própria escola de
nossos filhos, nós os veremos vivenciando esse universo, em que,
neste momento, alguns estão
descobrindo como utilizar as mãos
de maneira apropriada e correta,
dominá-las, aprendendo a contar
com os dedinhos, amarrar os sa-

patos, segurar um bastão de cera. Já
outros estão aprendendo a escrever,
deslizar seus grafites sobre letras e
garranchos. Mas e quando chegamos
A tecnologia está aí e
em casa? Televisão, tablet, celular… É
nesse momento em que muitos pernão para de evoluir, é
cebem o confronto de um universo
fato, mas o romantismo
com o outro.
do fazer, construir,
Falaremos por experiência própria
sentir e até falar com as
e não tornando este artigo um estudo
próprias mãos ainda tem
científico, mas um espaço para uma
reflexão. Não podemos fechar os olhos
seu valor.
e perceber que nossos filhos nasceram em outra geração, na qual quase acredito que na infância de muitos que
tudo é digital e a tecnologia avança estão lendo, os primeiros videogames
assustadoramente. Há alguns anos, já apareciam, mas para uma minoria
que tinha acesso. A diversão acabava
se concentrando na casa de quem tinha um desses aparelhos, e a criança
era cercada de muitos amigos aguardando a sua vez para jogar. Hoje, as
crianças já nascem praticamente com
um celular na mão. Alguns impressionam aos próprios pais, quando, com
ainda 1 ano, já desbloqueiam e deslizam a tela de um celular, em busca de
seu aplicativo favorito. Música, vídeos,
games, o interesse vai mudando, conforme a idade. Confesso que eu, como
pai, já usei o celular, em vez da chupeta, para nosso filho parar de chorar,
mesmo sabendo que ambos não são
Trabalho ‘feito à mão’ pelas famílias para exposição na XIV Mostra Ciências
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Praça do Ferreira produzida pelas famílias do Infantil 2

aconselhados. Errei e erramos, e como
não poderíamos errar diante de tantas
mudanças e julgamentos?
O feito à mão, diante de uma febre
tão atrativa, que é essa tal de tecnologia, está cada vez mais escasso. É
botão para apertar e pessoas falando
dentro de caixas de som, em todos os
lugares aonde vamos. Assim, fica difícil! Mas calma. Não é bem por aí. Na
contramão desse avanço da tecnologia, o que estamos percebendo é que
o feito à mão está cada vez sendo mais
valorizado. Artesanato, roupas de
alta-costura, sapatos, móveis, alguns
se tornando, inclusive, artigos de luxo,
por serem peças exclusivas, pelo fato
de terem sido feitas à mão. O desafio lá
em casa é desgrudar as crianças cada
vez mais das telinhas, sem privá-las
desse acesso, claro, mas com limites.
Deve haver tempo para tudo e tempo é o que menos encontramos hoje.
Brincadeiras ao ar livre, castelos de
areia, subir em árvores e colher uma
fruta do pé, estas são, dentre tantas,

algumas atividades que procuramos
vivenciar com nossos filhos nos dias
de hoje, complementando, inclusive,
o trabalho que a escola vem fazendo
com eles. Uma experiência bem prazerosa e gratificante foi construir uma
Praça do Ferreira com vários pais do
infantil II, toda elaborada com material para reciclagem. Deu um trabalho,
tudo feito à mão, mas o resultado foi
impressionante. Outra boa lembrança
são as vivências em família proporcionadas também pela escola, nas quais
até os brinquedinhos para a diversão
deles foram feitos à mão.
No final das contas, acredito que
não deve haver um conflito, mas uma
adequação para uma boa convivência
entre ambos. Eles ainda caminham
juntos, como um ascensorista de elevador. Sabendo usar isso a nosso favor, encontraremos bons resultados.
Deixa a gente contar um episódio bem
legal que aconteceu um dia desses,
quando vimos um claro exemplo de
que a tecnologia pode conviver com as

brincadeiras feitas à mão. Um belo
dia, nosso filho estava no quarto,
sentado e fazendo algo na escrivaninha. Ele estava com o celular ligado à sua frente, assistindo
uma videoaula que ensinava técnicas de desenho. Ali estava ele,
utilizando-se da tecnologia para
traduzir manualmente sobre um
papel, um desenho que um professor virtual o ensinava. Tudo por livre iniciativa dele. Agora, seguindo
esse exemplo, o que poderíamos
fazer por eles e por nós, aliando
tecnologia e feito à mão? Cada um
tem sua leitura e visão do mundo
e sabe como melhor conduzir seus
caminhos e dos filhos. A tecnologia está aí e não para de evoluir, é
fato, mas o romantismo do fazer,
construir, sentir e até falar com as
próprias mãos ainda tem seu valor. Se o que compartilhamos com
você tiver sido útil, pode dar um
“like”, mas faz um joinha, um legal,
como antigamente. Feito à mão!
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Reflexões em
Pauta

Tecnologia e Gerações
Por Mariana Leitão
Neuropsicóloga, vive no mundo da lua,
usa a tecnologia para se organizar e
não dispensa as anotações no caderno.

A

cada dia passamos mais
tempo conectados e esse
comportamento tem impacto no desenvolvimento, na saúde
e nas relações sociais que estabelecemos. Muita coisa tem mudado
com o avanço do desenvolvimento
tecnológico e isso reflete nas relações entre gerações que coexistem
nos dias de hoje, mas que viveram
diferentes momentos no que diz
respeito às mudanças tecnológicas.
Quem está na casa dos 40 anos,
por exemplo, sabe que, na época de
nossos avós, ter TV era um luxo.
Geralmente, existia apenas uma na
casa e era o máximo a imagem colorida. E a máquina fotográfica? A
ansiedade para revelar as fotos e
esperar o que ia aparecer nas imagens.Essa foi a realidade na qual
cresceram os nossos pais, já bem
diferente da nossa, quando surgiu
a internet e suas primeiras redes
sociais. Quem não lembra do famoso MIRC? Para usar, precisava da
linha telefônica, fazia aquele barulhinho da discagem, atrapalhava a
conversa de quem estava na linha, e
no final do mês, a conta do telefone

vinha alta pelo tempo conectado. O celular também era caro e poucos tinham
acesso.
Agora, pense nisso, em quanta mudança em relação às crianças nascidas
em um mundo sob outro contexto digital. De uma hora para outra, tudo ficou
fácil, prático, rápido e ao alcance de todos. A revolução digital tem impactado
tanto, que alguns antropólogos chegam
a compará-la à descoberta do fogo.
Nada cresceu tanto como a produção de
conhecimento favorecida pela internet.

A troca de valores de
cada geração entre si
é fundamental.
Quando atentamos para as mudanças que estão ocorrendo ou que
prometem acontecer de maneiras diferentes nos próximos anos, temos motivos tanto para o entusiasmo, quanto
para a preocupação. A tecnologia nos
permite ter mais acesso à informação,
fazer uma quantidade maior de coisas,
com mais agilidade, favorecendo um

aumento do tempo livre. No entanto,
geralmente nos colocamos mais compromissos e passamos a viver em uma
pressa constante que nos dá a intensa
sensação de que não temos tempo suficiente para fazer o que seja.
Então, como convivem as gerações
que dialogam de forma diferente com
esse movimento? Não podemos negar
que vivemos em um mundo diverso
quando o tema é tecnologia. Evoluímos
de uma geração para outra, e agora,
com o excesso de informação, precisamos de filtros.
É comum vermos pessoas conectadas em várias mídias ao mesmo tempo.
Se antes o momento de ver um programa de televisão em família era um
espaço de discussão e formação, por
exemplo, de consciência crítica, hoje o
mais comum é vermos cada membro da
família conectado em seu próprio celular, ainda que estejam todos assistindo a
um mesmo programa. Perde-se, assim,
a oportunidade de aprofundamento dos
momentos e das próprias relações. Naturalmente, há um desencontro entre
as gerações que pode gerar conflitos
pela maneira diferente de cada um assimilar esse tipo de vivência.

Os jovens e crianças de hoje já têm
a capacidade de executar várias atividades ao mesmo tempo: navegar na
internet; trabalhar; ouvir música; ler
e falar ao celular. O que é totalmente incompreensível para uma avó, por
exemplo, que passa a implicar com
aquele comportamento.
O grande desafio de hoje é saber
preparar as crianças para o mundo digital, de uma forma saudável e
segura, compreendendo que o nosso comportamento serve de modelo
nessa construção. Nesse aspecto, a
troca de valores de cada geração entre si é fundamental. Assim como os
netos podem ensinar aos avós a fazerem um perfil no Instagram ou a não
acreditar em tudo que recebem pelo
Whatsapp, os avós podem ensinar
aos netos a paciência de esperar um
pão assar no forno e não pedido pelo
aplicativo, ou o gosto da pipoca feita
na panela e não no micro-ondas.

Não podemos deixar que a tecnologia ocupe espaço das relações pessoais ou das funções que deveríamos
executar no dia a dia. A tecnologia
deve ser um meio para se atingir um
fim e não um fim em si mesma.
Outra questão está na comunicação. Pessoalmente (ou mesmo por
telefone), utilizamos signos para regular a interação. A entonação, um
sorriso, um semblante preocupado
ou feliz... Já nas redes sociais, não
temos isso, ocorrendo uma falha na
interpretação. Nesse espaço, uma
forma de o indivíduo assegurar que
está fazendo uma boa apresentação
dele para o outro na internet consiste em exagerar na exposição, porque,
assim, você obrigatoriamente cria um
grau de proximidade maior. É uma
tendência quase inconsciente, criando esse excesso de coisas que você
não falaria no seu cotidiano fora do
espaço digital.

A solicitação contínua através de redes sociais dão uma dimensão do valor social, fazendo
com que as pessoas desejem ser
interrompidas. Sem isso, elas se
sentem isoladas e desvalorizadas,
portanto, quanto mais conexões
melhor. Os valores são perdidos
e a vulnerabilidade de cada indivíduo inclui a tecnologia de forma negativa na sua vida. Talvez a
correlação, a troca entre as gerações: aqueles que viveram um
mundo completamente analógico;
os que experimentaram o começo
das tecnologias e os que já estão
em um mundo quase que completamente digital seja um caminho
para o equilíbrio entre essa tecnologia que, ao mesmo tempo, tem
fatores positivos e negativos.
E na sua vida, como tem
sido?

Haroldo Vieira aceitando o desafio de aprender com sua neta Taíssa (1º Ano C)
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Espetáculo Natalino 2018

Projeto

Uma lição de amor
A BELEZA das demonstrações do dia a dia.

A

mor, sentimento puro,
verdadeiro, maior ensinamento de Deus
para a humanidade, palavra forte, que está presente nas mais
diversas relações e que precisa
ser vivenciada todos os dias.
No projeto de Natal de 2018,
tivemos a oportunidade de refletir sobre as mais lindas e
sinceras expressões e lições de
amor. Em sala de aula, rememoramos histórias bíblicas, nas
quais Deus nos ensina a amar ao
próximo, e percebemos o quanto Ele nos ama! A partir delas,
aprendemos que esse amor
pode estar presente nas pequenas atitudes de solidariedade,
cooperação, amizade, humildade
e que é possível demonstrá-las
em ações simples no dia a dia,
simples gestos de amor.
Outra grande lição adquirida
foi a de que eu posso amar ao
outro, independentemente dele
ser diferente ou semelhante a
mim. O coração e o jeito de ser
de cada um, a beleza interior
devem ser considerados. O aco-
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lhimento, o respeito ao diferente
são necessários existir, é preciso
fazer a diferença na vida de alguém.
Nesse contexto, nossa festa de
encerramento retratou o amor entre um pai e uma filha. Ele, mesmo
com capacidade intelectual reduzida, plantou no coração de sua filha o mais lindo dos sentimentos e
demonstrou amá-la nas situações

mais dolorosas possíveis, com o intuito de desejar o que fosse melhor
para ela, mesmo não sendo o melhor para ele, ensinando-nos que o
amor é maior que tudo, do que todos, até que a dor.
Aline Coelho
Coordenadora Pedagógica
da Casa de Criança

“A criança que eu fui um dia
mora dentro desse adulto
que eu me tornei.
Na mesma gaveta onde eu guardo os
‘para de sonhar, leva a vida a sério’.
E ela representa tudo o que eu quis ser
um dia. Mas parei de sonhar
e levei a vida a sério.
Sim!!! Exatamente como me
disseram pra fazer.
Mas ao contrário de mim, ela nunca
desiste. Ela insiste em me fazer sorrir.
Essa criança não marcou hora na minha
agenda lotada de desculpas.
Não pediu licença, simplesmente abriu
a porta e veio me visitar.
E como quem fala — Ei! Você não tá
mais de castigo. — Ela me olhou e disse
a coisa mais séria que eu já ouvi:
—Você quer brincar comigo?”
(Reverb Poesia)
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Páscoa

Vivência Pascal:
Ele que nos une

CRESCIMENTO PESSOAL e coletivo por meio do exemplo.

P

áscoa é passagem. É transformação. Movimento de ir
além dos limites humanos,
na forma nova de buscar o outro. Momento de estreitar laços, rever conceitos, nos quais prevaleçam a solidariedade, o respeito e a esperança.

porcionar oportunidades de crescimento, como pessoas e como grupo,
trazendo uma consciência de que a
partilha é a verdadeira essência da
caridade. Também foi possível impulsionar o amadurecimento dos valores cristãos, em que o amor vivenEm nossa escola, a Páscoa, sob ciado resultou em gestos concretos.
o tema “Ele que nos une”, veio proAinda conseguimos caminhar
lado a lado com a Associação Peter
Pan, Apae, Escolinha Sol, Lar Torres
de Melo e o Iprede. Dessa parceria,
ficou a certeza que atitudes coletivas geram maior compromisso
conosco, com o próximo e desencadeiam uma grande corrente do
bem, em meio à sociedade em que
vivemos.
Experimentamos verdadeiramente amor por amor a “Ele que
nos une”.
Maira Correia
Professora da
Casa de Criança
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Mostra Ciências

Projeto

Empreendedores do Bem
APRENDER, empreender e doar!

decoração, jogos, brinquedos, instrumentos musicais, vestimentas customizadas e artigos relacionados ao mundo
dos “pets”. Para essa comercialização,
foi criada a moeda “Trevo”.
Você pensa que parou por aqui? Que
nada! Os alunos se envolveram em algo
bem maior, compreenderam na prática o real sentido de ajudar ao próximo.
Cada turma ficou responsável por arrecadar doações, para ajudar às instituições beneficentes do IPREDE, Lar
Torres de Melo, Escolinha Sol, APAE e
Associação Peter Pan.
Os pais também tiveram uma participação muito especial. Eles foram os
responsáveis pela criação do espaço
cultural da Mostra Ciências. Na ocasião,
nossa escola transformou-se no Centro
de Fortaleza com os locais: Theatro José
de Alencar; Passeio Público; Praça José
de Alencar; Praça do Ferreira; Catedral
e Mercado Municipal.
Por fim, esse projeto movimentou o
cotidiano escolar, da criança ao adulto.
As ações de aprender, empreender e
doar marcaram o projeto, e nós esperamos que possam transpor os muros da
escola, até porque, consideramos que
pessoas empreendedoras são aquelas
que movimentam o mundo para frente.
Renata Aragão
Coordenadora Pegagógica
da Casa de Criança

E

mpreendedores do Bem!!
Esse foi o tema escolhido
para ser estudado com as
crianças, nas turmas do infantil 2 ao
1º ano, na XIV Mostra de Ciências.
Com o intuito de contribuir na
formação de nossos alunos, tornando-os indivíduos criativos,
determinados, inovadores e arrojados, nada melhor que tratar
de um tema tão presente, como o
empreendedorismo.
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O empreender não está necessariamente relacionado a negócios. Dessa
forma, essa proposta tem como objetivo despertar o pensamento empreendedor em casa, na escola e principalmente na vida pessoal das crianças,
contribuindo em sua criatividade, capacidade de solucionar problemas e
visão estratégica.
No mês de março, demos início a
esse projeto, no qual as crianças tiveram a oportunidade de aprender

a respeito da origem do dinheiro e do
comércio, sobre noções relacionadas
ao que é ser empreendedor, consumo sustentável e consciente, relações
de compra e venda, ato de doar como
ação social e, sobretudo, coisas que o
dinheiro não pode comprar.
Cada turma planejou a sua própria
loja e elegeu os produtos para venda.
Tudo feito com materiais recicláveis. A
pegada foi produzir para o bem. Assim,
na exposição, foram vendidas peças de
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Jogos da Amizade

Semana da Pátria

Gigante

pela própria natureza
CUIDADOS COTIDIANOS com o que é de todos.

D

urante a vivência da
Pátria,
abordamos
o tema: gigante pela
própria natureza! Na ocasião,
refletimos sobre o ato de ser
patriota.
Como cidadãos, promovemos
situações diárias, nas quais as
crianças são incentivadas a cuidar da natureza e dos patrimônios públicos, reci-

clar e economizar água e, claro,
cuidar do próximo.
Nessa direção, é preciso também chamar atenção para o ser
patriota, ou seja, amar e cuidar
do nosso país. Com esse fim, na
Semana da Pátria, as educadoras
narraram histórias sobre a Independência do Brasil e promoveram
discussões nas rodas de conversa sobre o que levou o
nosso país a se tornar independente, colaborando
também para que o
assunto se tornasse
interessante à meninada.
Surgiram questionamentos do tipo:

que cada um de nós pode fazer
pelo Brasil. As crianças apontaram ações de cuidados com as
águas, o solo e o ar brasileiros,
como forma de demonstração de
amor e respeito à nossa Pátria.
Por fim, pudemos observar o
quanto as crianças aprenderam
e se envolveram com a temática, e, principalmente, que tais
ações e valores permaneceram
nelas, mesmo após o término do
projeto.
Ludmilla Paulino
Coordenadora Pedagógica
da Casa de Criança

— Por que Portugal
mandava no Brasil?
— Por que os índios não faziam o que
queriam?

J

ogos da Amizade 2019:
quero dar parabéns pelo
novo formato que envolve integração entre pais e cada
amigo dos nossos filhos.
Partilhamos experiências e
conhecimentos e cada pai teve a
liberdade de escolher a ativida-

de que mais tem habilidade ou não,
mas que se sentiu confortável pra
se expressar.
A nova proposta me permitiu
estar próxima de todas as crianças e percebi a alegria e o orgulho
da minha filha Maria Letícia em me
ver ali com os amigos dela, em uma

vivência, e que se estendia com
os bastidores entre os pais para
combinarmos, nos ajudarmos, e
depois a partilha da experiência.
O que mais me chamou atenção destes momentos foi o registro do afeto que ficou inscrito. Maria Letícia descrevia
detalhes de cada dia. Foi incrível. Muito feliz em fazer parte
desta casa, Casa de Criança!
Renata Silva de
Carvalho Albuquerque
Mãe da Maria Letícia (1º Ano B)

A pergunta “e hoje,
quem cuida do nosso Brasil?” deu margem para que a discussão girasse em torno do
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Copa de Futsal

Copa dos Campeões
da Casa de Criança

PRINCÍPIOS da competição esportiva respeitosa levados a sério

Partida iniciada, qual criança
não sonha “em ser um jogador de
futebol?” E haja coração, a cada
lance e balançar da rede, exigindo
da torcida um comportamento respeitoso e apoiador.
Aprendemos, ao receber a medalha, que o resultado é o que menos importa. Como dito pelo ilustre
romancista, José de Alencar, “O

sucesso nasce do querer, da
determinação e persistência
em se chegar a um objetivo, mesmo não atingindo
o alvo, quem busca e vence
obstáculos, no mínimo fará
coisas grandiosas”
Rosa Sampaio
Mãe do Flávio e da
Maria Beatriz
(1º ano C e D)

H

oje, nos despedimos
da Copa da Casa de
Criança representando o Barcelona. Foram muitas
emoções e crescimento durante
esses anos, através dos primeiros chutes, dribles, gols, derrotas, empates e vitórias. Junto
a esses resultados, somamos
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lições que o esporte proporcionou
e que levaremos para a vida, com
muito carinho.
A cada copa, vibramos com os
preparativos desse evento. Tudo
bem arquitetado, para envolver
cada jogador de forma única, singular. Receber o álbum com figurinhas sempre foi motivo de muita

alegria, fazemos parte de um time,
é a nossa seleção representada em
cada página do álbum.
A abertura da copa, acontecimento em grande estilo! Cada seleção saindo do túnel, trazendo sua
bandeira, juramento dos jogadores,
hasteamento e Hino Nacional, tudo
como nos grandes eventos mundiais.
53

Salão Literário

Projeto
Dê Valor à História
HONESTIDADE, cooperação, gentileza, solidariedade e respeito.

A

s histórias estão presentes em nossas vidas,
desde muito cedo. Segundo o psicanalista e linguista
Evélio Cabrejo-Parra, ainda no
ventre da mãe, o bebê pode ser
acalentado através da narração
de histórias.
Entendemos que apenas o ato
de ouvir histórias possibilita o
primeiro contato do bebê com o
mundo letrado, fazendo-nos perceber que as palavras são um dos
caminhos para o conhecimento
do mundo. As histórias desenvolvem e estimulam o pensamento
criativo da criança, de forma
divertida, expandindo seu
vocabulário e tornando-as
construtoras do próprio pensamento, criando, argumentando, modificando e inovando.
As histórias também instruem, socializam e encantam
as crianças, despertando-as
para o mundo da imaginação.
A partir das narrativas, pode-
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mos estimular o pensamento crítico,
possibilitando que a criança se perceba em um personagem que possa
apresentar as mesmas indagações
vivenciadas por ela. Dessa forma, é possível um olhar diferente para aquela situação. Assim,

Cia de Teatro Marcelino Câmara dramatizando um dos contos da coletânea Dê valor à História

a criança reflete e cria estratégias
para, por exemplo, solucionar conflitos e expressar sentimentos.
Sabendo que a leitura e a produção
de ideias são essenciais para o desenvolvimento crítico e emocional das
crianças, pensamos em um projeto
que pudesse proporcionar a elas vivências de leitura envolvendo valores
que são tão importantes para a formação humana. Assim, surgiu o projeto “Dê Valor à História”, buscando
incentivar a leitura e a produção de
ideias e refletir, vivenciar e escrever
sobre valores que já fazem parte do
nosso cotidiano, como: respeito; solidariedade; gentileza; cooperação e
honestidade.
Em sala de aula, as crianças tiveram acesso a diferentes histórias e
em diferentes gêneros textuais. A
cada história, um valor era extraído
e, a partir dele, novas reflexões surgiam em sala. Ao final das histórias,
pensávamos sobre a conduta dos

As histórias também
instruem, socializam e
encantam as crianças,
despertando-as para o
mundo da imaginação.
personagens, seus sentimentos, o
que poderia ter sido diferente
e então, construíamos uma
outra versão, com novas
indagações e personagens.
Desse projeto, surgiu a coleção Dê Valor
à História, com 5 (cinco) livros escritos pelas crianças de forma
colaborativa e apresentando narrativas baseadas nos valores de ho-

nestidade, cooperação, gentileza,
solidariedade e respeito. Por fim,
o projeto nos fez mergulhar em
um mar de possibilidades, refletindo, relembrando e vivenciando
aquilo que nos torna humanos:
nossos valores.
Helizabeth Castro
Professora
da Casa de
Criança
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Eventos

Em férias na Casa!

Mãe, coração que bate por mim!
O dia já começa festivo! Na entrada, as famílias são recebidas com música e
uma linda decoração! Caminhando para a sala de aula, o coração já bate forte!
A sala fica toda enfeitada com cartões e presentinhos! As crianças irradiam
alegria! Ao final, estamos todos com lágrimas nos olhos... Essas são, com
certeza, algumas das recordações mais doces que teremos de nossos filhos!
Na Casa de Criança, o Dia das Mães é uma data linda, na qual a família, em
suas mais diversas formações, pode sentir e compreender os valores que
norteiam o dia a dia de nossos pequenos. Amo a integração entre escola e
família e tenho certeza de que minha filha está todos os dias cercada de
profissionais preparados e amorosos!
Joana Frota
Mãe da Alice (Inf. 3 B)
Durante o primeiro semestre do ano, a dança na Casa de Criança percorreu
o Brasil, adentrando nos festejos populares e tirando de cada região
uma dança que representa com ênfase nosso país. As nossas bailarinas
passearam pelos ritmos tradicionais, conhecendo o Samba, o Frevo, o Boi,
o Carimbó e outros ritmos da nossa cultura popular. Todos esses estudos
e conhecimentos resultaram em uma linda Mostra de Dança, em que as
crianças, por meio da história do Mateus e da Catirina, apresentaram a
saga em busca da língua do boi e as danças mais populares do Brasil.
Jéssica Brasileiro
Professora de Dança da Casa de Criança

Chuvas: alegria do sertão
Nosso projeto junino trouxe descobertas e
aprendizados acerca do período de seca e do
período chuvoso vivenciados no sertão. Nosso
Nordeste celebra a chegada da chuva que faz
florescer as nossas plantações, fortalece nosso
gado e engrandece o coração do nordestino. A
culminância desse projeto foi um festejo de alegria,
através de músicas e danças.
Midiã Mendes
Professora da Casa de Criança
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“Em Férias na Casa” é um momento no qual a Casa de Criança
transforma-se, em julho e dezembro, em um espaço que oferece
muita diversão para a criançada. Este ano, aconteceu a primeira
colônia de férias do infantil 1, que foi muito animada! Dentre outras
atividades, as crianças participaram de brincadeiras, ouviram histórias
e músicas, assistiram às peças teatrais apresentadas pelas educadoras e
tudo acompanhado por um cardápio delicioso. Foi muito especial!
Cristiana Boblitz
Coordenadora Geral (Unid. 2)
da Casa de Criança

Pai, teu sorriso me faz feliz.
A vida é feita de momento, e não há nada mais emocionante do que vivenciar cada etapa do desenvolvimento da minha filha: o primeiro sorriso;
os primeiros passos; as primeiras palavras (nossa, como foi bom ouvir papai
pela primeira vez...) e agora a primeira escolinha. Obrigado, meu Deus, por ser
o pai da Letícia! Te amo, filha!
Ricardo Melo
Pai da Letícia (Inf. 2 I)

Vivência em Família
Para nossa família, a Vivência em Família já se tornou um evento esperado pelas
crianças todos os anos. Na Vivência, laços são estreitados, vínculos são fortalecidos,
o que me dá a certeza de que dentro da Casa de Criança, meus filhos são amados e
fazem parte de uma grande família.
Muitas vezes, na correria do dia a dia, não temos a oportunidade de
experimentar e oferecer aos nossos filhos momentos de liberdade e
simplicidade, como os que experimentamos na Vivência em Família.
E o melhor de tudo, são momentos como estes que eles levarão para a vida.
Muito obrigada à Casa de Criança, por transmitir aos nossos filhos valores
que os acompanharão por toda a vida.
Lívia Carvalho
Mãe da Sara e do Felipe (Inf. 5 H e Inf. 2 J)

Uma noite em Hollywood
Fotos, adereços, músicas e um espaço cinematográfico pensado para celebrar as estrelas que iluminam o mundo da educação. Sorrisos largos e abraços
acolhedores homenageavam os educadores da nossa Casa de Criança. Pessoas que têm o compromisso diário de inspirar e despertar o desejo pelo
conhecimento que vai além da formação acadêmica, que prepara para
a vida. Cidadãos cooperativos, empáticos, solidários e gentis. A nossa
Casa está cheia deles!
Michelle Cruz
Professora da Casa de Criança
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Criança tem cada uma
A professora
perguntava
sobre as obras de
Tarsila do Amaral e
Arthur lembrava de
todas. Então, Lucas
disse:
— Tia Michelle, o
Arthur está craque em
Tarsila do Amaral,
né?
(Infantil 3 J)

Luísa realizava o desenho
para o Dia dos Pais
quando a educadora Taci
acrescentou: desenhe
agora o cabelo do papai.
Luísa respondeu:
— Meu pai é “taleca”,
não posso desenhar
cabelo.
(Infantil 2 B)

Durante a aula
sobre educação no
trânsito, a professora
questionou o nome
dado às pessoas que
transitam a pé.
P rontamente,
Henrique Uchoa
respondeu: terrestre!
(Infantil 4 H)

Em sala, o portão
foi aberto e a educadora
pediu para fechar, pois
não iriam sair naquele
momento. Maria Clara
prontamente respondeu:
— É só para entrar um
ventinho, tia Midiã!
(Infantil 2 H)

Ao ouvir o elogio
à turma, Léo,
prontamente, falou:
“Essa turma não é
dez, é quinhões!” José
completou: “e eu sou
mil”.

Ao caminharem em
direção ao pátio da
escola, Davi aponta
para o nariz e diz:
— Tia Midiã, meu
nariz está “farejando”
o pátio grande!

Durante a aula, a
professora estava falando
sobre a cultura indígena.
Ao falar sobre a língua,
Asafe disse: tia, a língua
falada pelos indíos é a
‘indioingênua’!
(1º ano G)

Ao entrar em sala
usando um propés,
a fonoaudióloga
Jacqueline foi
questionada se
era uma
meia.Ela
respondou
que era um
sapatinho de
cristal.
Vinicius logo
respondeu: “Sapatinho
de cristal nada, é uma
touca”.

Durante a
roda de conversa,
Beatriz Ribeiro falou:
a tia disse que o Davi
trouxe um livro para
compartilhar conosco.
Maria Paula logo
questionou: quem é
conosco? Quando Beatriz
respondeu: não sei, não.
Acho que ele ainda vai
chegar.
(Infantil 4 B)

Em uma aula
de Matemática,
a educadora estava
falando sobre nocões
aditivas e apresentou
a seguinte situaçãoproblema: a criança
tinha 3 cupcakes e
ganhou mais 4.
Com quantos
cupcakes ela ficou?
Rapidamente,
Laura respondeu:
ela vai ficar gorda!
(Infantil 3 F)

(Infantil 2 D)

(Infantil 2 C)

(Infantil 3 A)
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