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Editorial
É sempre motivo de alegria quando finaliza-

mos um ano percebendo conquistas e diferenciais 
em nossa caminhada. Neste contexto, evidencio a 
revista Criançar como um rico espaço onde pode-
mos realizar trocas no que se refere à rotina peda-
gógica e temas diversos sobre a educação.

Em nosso segundo número, abordamos 
como temática principal a Inclusão. Trata-se 
de uma questão que necessita, urgentemen-
te, ser refletida de forma crítica e comprome-
tida, visando uma ação que valorize e respeite 
o ser em sua totalidade.

Quando falamos em inclusão, remetemo-
nos à forma pela qual pensamos e sentimos as 
diferenças existentes em cada pessoa. Incluir 
não é simplesmente juntar.  Muitas questões 
surgem frente a este aspecto, embora seja 
uma demanda antiga e presente em nossa so-
ciedade, somente agora é que toma um lugar 
de maior relevância no que se refere a tornar-
se uma questão de todos e não somente da-
queles que estão inseridos por apresentarem 
algum tipo de necessidade específica. 

Desta forma, a sociedade precisa se reor-
ganizar estando atenta à estrutura física dos 

ambientes, aos projetos sociais e educacio-
nais para que essas pessoas possam, de fato, 
ter acesso ao que lhes cabe de direito.

Neste sentido, a escola assume um lugar em 
que as crianças e jovens podem integrar-se de 
modo harmônico e saudável, a fim de vivenciar 
trocas e aprendizagens diversas. Não se trata de 
uma abordagem simples, pois muitos desafios se 
fazem presentes. Cada caso é único em sua sin-
gularidade e necessita ser devidamente cuidado 
para que nossas crianças sejam atendidas em 
suas necessidades e que possam avançar em suas 
potencialidades. Cabe à escola buscar aprimorar-
se em seus saberes, refletindo sobre sua prática e 
as condições necessárias para que a inclusão es-
colar possa ocorrer de forma responsável.

Sendo assim, a relação de parceria entre as 
instituições família e escola se faz imprescindível. 
A confiança é o alicerce que dará suporte a este 
trabalho e a comunicação clara  é a via para que 
as decisões sejam tomadas tendo em vista o bem 
estar de todos. Nesta perspectiva, precisamos en-
tender os meandros desse trabalho, suas regras, 
possibilidades e limites. A inclusão é, de fato, um 
trabalho que inclui muitas mãos.
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Para participar da nossa coluna “tira 
dúvidas”, basta enviar sua pergunta para o 
nosso e-mail: 
revistacriancar@gmail.com ou depositar na 
urna localizada à entrada da escola.
As perguntas serão selecionadas de acordo 
com a frequência dos temas, devido ao 
espaço disponível em nossa revista. 

Como agir quando a criança 
desobedece reiteradamente e dá 
escândalos, mesmo quando os pais explicam 
que é errado e dialogam com ela?
Nayla Chaves (Mãe da Giovanna do Infantil 2 “H”)

Para definirmos como se agir diante 
desta situação, é importante analisar: o 
lugar em que a criança ocupa nas relações 
familiares; o significado do comportamento 
desta; o modo como os pais concebem, 
sentem e colocam limite e o período do 
desenvolvimento em que o infante se 
encontra, que sempre é vivenciado de 
maneira singular, considerando-se diferentes 
crianças. Disto, resultam procedimentos 
específicos para cada realidade. 

Mas, há também condutas que podem 
contribuir em cenários familiares distintos, 
como: dialogar com firmeza, objetividade e 
ternura com a criança, estabelecendo limites 
e pontuando as razões destes, proceder 
(pais) de modo consensual quanto ao modo 
de educar; esclarecer para a criança as 
consequências de seus atos, a fim de ajudá-
la a se responsabilizar por esses; construir as 
“regras de casa” com a criança, favorecendo 
a compreensão e aceitação do que pode ou 
não fazer, bem como a importância de cada 
membro da família; ler com a criança livros 
infantis que enfoquem valores / sentimentos 
como respeito, felicidade, raiva e tema 
como birra, dentre outros; ter paciência 
e ser persistente (Há algumas fases do 
desenvolvimento em que o aspecto “poder” 
é predominante, sendo o período em torno 
dos dois anos, uma delas).

Como devemos agir quando a criança vai 
para o quarto dos pais de madrugada sempre?
Daiane Rocha (Mãe do Davi do Infantil 5 “E” e do Luca do 
Infantil 2 “C”)

o processo de construção da personalidade 
das crianças requer dos pais distintas atitudes que 
lhes proporcionem afeto e limites. Esta realidade 
gera probabilidades maiores de contribuir para a 
formação de pessoas autônomas / seguras e que 
conheçam e respeitem os limites. Neste contexto, 
ajudar a criança a dormir no próprio quarto se 
constitui em um dos aspectos favorecedores do 
desenvolvimento.

Desde cedo, é importante que a criança 
aprenda qual o lugar que ocupa na família 

(filho / filha) e a lidar com os sentimentos 
que advém de ter o próprio espaço, podendo 
diferenciá-lo do espaço dos pais, bem 
como a segurança na permanência desta 
vivência contribui para a organização interna 
e a resolução de questões conscientes e 
da ordem do inconsciente presentes na 
constituição de cada ser.

Por esta razão, sugerimos os seguintes 
procedimentos, visando contribuir para que os 
pais resolvam a situação em foco, a saber: buscar 
compreender os motivos deste comportamento 
e solucioná-los; fazer uma análise das atitudes 
tomadas, considerando os sentimentos 
envolvidos, as repercussões e a relevância da 
autonomia da criança; conversar com essa 
sobre a situação, valorizando o crescimento, 
esclarecendo de modo acolhedor como agirá 
e solicitando a ajuda da mesma; na ocasião em 
que ocorrer, acolher o (a) filho (a) para o quarto 
dele (a) e ajudá-lo (a) a adormecer; realizar um 
rodízio entre os pais quanto à conduta anterior; 
ter paciência e persistência.
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Como ajudar a 
controlar as emoções
Heloísa Maria Câmara de Sena e Karolyne Freitas

sentimento de inferioridade através de uma 
manifestação do meu “poder”. Ao mesmo 
tempo, cabe sempre a reflexão: “o que, na 
minha maneira de ser, ameaça ou provoca os 
pontos fracos do outro e por quê?” A resposta 
é sempre a tranquilização do medo (meu e do 
outro) através do desarmamento da minha 
parte, refreando as minhas respostas verbais 
e físicas ao máximo, o que exige grande auto-
domínio emocional.

Existe, ao lado da violência provocada e 
- de certa forma - “justificada”, uma violência 
como que “gratuita”, isto é, uma agressivida-
de que nasce do tédio e do vazio de uma vida 
confortável e fácil demais que não teve de en-
frentar desafios, perigos, lutas pessoais. É assim, 
por exemplo, que jovens podem cometer atos 
extremamente violentos e perversos (em fes-
tas de calouros, em “rachas” de madrugada nas 
grandes cidades, depredando monumentos 
públicos e cemitérios etc.), motivados para tan-
to pela procura de aventura, adrenalina, perigo, 
contravenção excitante. Tal forma de agressivi-
dade não é tão gratuita quanto parece, pois tem 
sua motivação na sensação de marasmo, tédio 
existencial e falta de estímulo e de adversidade 
para o potencial agressivo inato se exercitar.

Criançar: Relacionando a agressividade X pul-
são de vida, o que fazer para redimensionar 
nosso olhar quanto às atitudes do dia a dia?
Carlo Tursi: Tomás de Aquino se pergunta-
va se poderia existir uma raiva positiva ou se 
toda ira é necessariamente destrutiva. Chega 
à conclusão que o potencial irascível do ser 
humano pode ser colocado “a serviço” de cau-
sas justas, identificadas previamente pela ra-
zão. A raiva, em forma de indignação cívica, 
assumiria então o  papel de força motivadora 
da vontade para fazer algo para mudar certo 
estado de coisa inaceitável. Penso que o ser 

humano precisa encontrar adversidades / ad-
versários para aplicar e canalizar seu poten-
cial de luta. Só através da vivência de conflitos 
posso aperfeiçoar o meu lidar com a minha 
carga agressiva, não os evitando. Lembrem-se 
de que Jesus discutia asperamente com seus 
adversários - e uma vez fez até um chicote de 
cordas...

Criançar: Como explicar a intolerância frente 
às diferenças nas relações atuais? Existe uma 
preocupação com o exemplo que o adulto dá 
para a criança?
Carlo Tursi: Diferenças (linguísticas, raciais, 
sexuais, culturais) são apenas uma das dimen-
sões que nos ameaçam pelo desconhecido (e, 
portanto, imprevisível e perigoso) que repre-
sentam. Em caso de ameaça (real ou apenas 
suposta) à coletividade, procuram-se sempre 
grupos minoritários incompreendidos e tidos 
como “corpo estranho” na sociedade (judeus, 
ciganos, mendigos, homossexuais) para serem 
alvos de perseguição: É a síndrome do “bode 
expiatório” tão bem analisada por René Girard.

Criançar: Que outros aspectos você conside-
ra relevantes na abordagem sobre a agressi-
vidade?
Carlo Tursi: Fascinante e ainda pouco esclare-
cida é a questão se a agressividade seria canali-
zada e, portanto, controlada melhor através da 
prática de jogos (esportivos ou virtuais) violen-
tos ou se, ao contrário, tais jogos estimulam-
na, potencializam e banalizam. o que dizer de 
jovens que curtem o rock mais pesado, de ba-
rulho infernal e conteúdo brutal e obsceno ? É 
uma válvula sadia ou um incentivo insano ?

Criançar: Como você define a agressividade?
Carlo Tursi: A agressividade é considerada 
uma pulsão nata no psiquismo, dotando o 
animal humano com a capacidade de brigar, 
sempre quando necessário, pela sua sobre-
vivência. Neste sentido, faria parte da pulsão 
vital. outra visão a vê oposta a essa, como um 
desejo inconsciente de morte, de destruição, 
de regressão à animalidade e revolta contra o 
ônus da vida civilizada. Não penso ser possível, 
para mim, “bater o martelo” nesta questão.

Criançar: Partindo do princípio que a agressivi-
dade é inerente ao ser humano, quais reflexões 

você apontaria para melhor lidar com ela?
Carlo Tursi: Rigorosamente, só podemos lidar 
com a nossa própria agressividade. A primeira 
tarefa - que dura a vida inteira - é conhecer 
e reconhecer os mecanismos que costumam 
despertar em mim a agressividade, ou seja, 
que provocam reações violentas e intempes-
tivas em mim. Em segundo lugar, cabe auto-
análise/reflexão: não “por que o outro me 
provocou?”, mas “por que eu costumo reagir 
violentamente a este tipo de provocação?” 
Normalmente, chega-se à conclusão de que 
neste ou naquele ponto me sinto ameaçado, 
inseguro, exposto e procuro compensar tal 

Carlo Tursi - Professor do Instituto de Ciências Religiosas da 
Universidade Sem Fronteiras, do Projeto Viva da FA7
Teólogo Católico - Mestre em Filosofia
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Inclusão na Escola: 

Em pleno início de século XXI, tempo de 
globalização e modernidade tecnológica, ainda 
vivemos grandes desafios pessoais e interpesso-
ais em nossa sociedade. Numa época de intole-
rância e exemplos de xenofobia na mídia a todo 
instante, não percebemos que a Educação Inclu-
siva talvez seja o melhor caminho para o futuro 
de uma sociedade, de fato, moderna e humana. 
Numa sociedade tão preconceituosa como a 
nossa, sujeitos portadores de deficiência física ou 
mental, com síndromes ou patologias neurológi-
cas ainda são olhados como algo distante, vistos 
com pena e compaixão. Muitas famílias, em sua 
ignorância, não permitem e não querem que seus 
filhos compartilhem sua aprendizagem e educa-
ção com aquele que é considerado especial. Grifo 
especial por dois motivos: primeiro, porque no 
fundo eu realmente acredito que todos nós so-
mos, de alguma maneira, especial; segundo, não 
acho que limitações e deficiências façam alguém 
especial, tornam-no apenas diferente. Diferente 
em seu desenvolvimento, em sua aprendizagem 
e em sua forma de ver o mundo.

Pensar em Educação Inclusiva, hoje, vai 
além de pensar naquela criança que é portadora 
de patologia severa e que precisa de uma atenção 
e cuidados maiores, diferenciados.  Mas é pensar 
em todo e qualquer sujeito que por alguma ra-
zão é limitado em sua possibilidade de progredir 
como os demais na escola ou na sociedade. 

Trabalho com Psicopedagogia Clínica e 
Institucional há quase 20 anos e, durante este 
período venho estabelecendo parcerias com 

desafios, conquistas e realidade

e Bases da Educação Nacional), Decreto Federal 
no. 3298/99 (Regulamenta a Lei 7853/89 e Insti-
tui a Política Nacional para a Integração da Pes-
soa Portadora de Deficiência), Lei no. 10.172, de 
09 de janeiro de 2001(aprova o Plano Nacional 
de Educação), Resolução CNE no. 02, de 11 de se-
tembro de 2001 (institui as Diretrizes Nacionais 
para a Educação Especial na Educação Básica) 
que favoreçam o processo de Educação Inclusi-
va na escola, a verdade é que na prática a gran-
de maioria de nossas instituições educacionais 
(privadas e públicas) não estão preparadas para 
receber crianças e adolescentes que precisam de 
atenção e cuidados ou simplesmente se negam a 
recebê-las. Tirar a lei do papel 
e torná-la uma práxis educa-
cional efetiva em nossas esco-
las é um dos maiores desafios 
que temos neste século. É um 
desafio que envolve governo, 
universidade, escola, família e 
a sociedade como um todo.

Se buscarmos dados 
estatísticos nas referências bibliográficas ou 
os dados do DSM IV (Código Internacional de 
Doenças) ou da oMS (organização Mundial de 
Saúde) teremos a informação de que cerca de 
10% da população mundial têm algum tipo de 
necessidade especial. Pensando em termos de 
Brasil é um número bastante elevado, podendo 
chegar a 18 milhões de pessoas. De acordo com 
a Sinopse Estatística da Educação Básica/Censo 
Escolar de 1998, do MEC/INEP, havia 293.403 
alunos matriculados em estabelecimentos es-
colares (que não quer dizer o mesmo que insti-
tuições convencionais). 

Para nós que trabalhamos com Educação, 
não nos basta garantir a Lei e o Direito. Acima de 
tudo é fundamental formar professores capaci-
tados e comprometidos com o processo de in-
clusão. Esta preocupação é pertinente na medi-

da em que não apenas o conteúdo pedagógico 
precisa ser adequado e a metodologia e didática 
diversificadas, mas há a necessidade de propor-
cionar a integração deste aluno junto aos demais. 
o professor é peça fundamental nesta proposta 
e precisa ter referência teórica consolidada para 
compreender a realidade do aluno com necessi-
dades especiais. Assuntos como desenvolvimen-
to infantil, teorias de aprendizagem, processos 
cognitivos, didática de ensino precisam servir de 
pilares na prática docente para que esse profes-
sor possa entender o que não está desenvolven-
do como deveria e poder, então, modificar sua 
proposta pedagógica em sala de aula, visando 

àqueles que precisam de um 
olhar diferenciado.

Numa proposta de Edu-
cação Inclusiva, o sujeito a ser 
inserido tem uma estrutura 
sintático-semântica subjacen-
te a toda e qualquer atividade 
desenvolvida, apesar de suas 
dificuldades e em decorrência 

de suas possibilidades e habilidades. 
É importante pensar qual é seu processo de 

autonomia, como podemos favorecer a integra-
ção sujeito-grupo, família do sujeito-família do 
grupo, buscando sempre uma organização e res-
posta do sujeito diante da realidade educacional 
e social na qual ele está inserido. Nesta perspec-
tiva, por si só, o processo de Educação Inclusiva já 
é um enorme desafio.

Penso, então, quem seriam essas crianças e 
adolescentes que precisariam de uma Educação 
Inclusiva. Num primeiro momento, penso em 
dois grandes grupos:
 1. Aqueles que são portadores de síndromes e 
disfunções neurológicas e/ou genéticas. Sujei-
tos que nasceram com limites impostos por sua 
própria condição neurobiológica e que precisa-
rão ser estimulados o mais rápido possível, para 

Pensar em Educação Inclusiva, 
hoje, vai além de pensar naquela 
criança que é portadora de 
patologia severa e que precisa de 
uma atenção e cuidados maiores, 
diferenciados.  

as mais diversas instituições de ensino a respei-
to das crianças e adolescentes que atendo no 
consultório. Para muitas dessas crianças, preciso 
procurar escolas que possam fazer um processo 
de inclusão devido suas dificuldades e limites, 
levando em consideração não apenas a criança 
com suas peculiaridades, mas principalmente as 
condições da escola e do grupo que a receberá. 
Não é uma tarefa fácil. 

Embora existam várias lei federais (Lei Fede-
ral no. 7853/89 (dispõe sobre a Política Nacional 
para a Integração da Pessoa Portadora de Defici-
ência), Lei no. 9394/96 (institui a Lei de Diretrizes 
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Festival de Arte Infantil

o Festival de Arte Infantil (FAI) deste ano 
teve um toque todo especial, por isso não foi 
à toa o nome “Então Primavera”.

Cada visitante que chegava à exposição 
já se encantava com o clima de primavera 
e cada jardim visitado havia suas particula-
ridades. onde mais poderíamos unir jardim 
de animais, jardim de infância, jardim secre-
to e jardim vivo? Numa mistura de telas, flo-
res, contos, bichos de jardim  e brincadeiras 

de crianças.
A escola parecia uma grande estufa com 

diferentes flores. Todos os espaços ornamen-
tados com muito capricho, que foi inevitável 
não olhar para tudo aquilo e se alegrar com 
o que nossas mãos podem produzir: família 
e escola produzindo arte e crianças desco-
brindo que além do que nossas mãos podem 
construir, nossa imaginação pode criar para 
os  nossos olhos se encantarem.

Karolyne Freitas de Oliveira
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ampliar suas possibilidades de potencialização 
de capacidades; e
2. Aqueles que são portadores de deficiência fí-
sica. Sujeitos que precisariam de uma estrutura 
física e materiais diferenciados em decorrência 
de sua condição. 

Num segundo momento me vêm aque-
les que não são vistos e percebidos de modo 
tão evidente, as crianças e adolescentes com 
distúrbios de aprendizagem. Sujeitos que apre-
sentam um processo normal de desenvolvi-
mento físico e neurológico na primeira infância, 
mas que na idade escolar (a partir dos sete anos 
de idade) começam a mostrar dificuldades no 
processo de aprendizagem. Esses distúrbios 
chegam a atingir um percentual de 10 a 15% 
da população em idade escolar e ainda são 
ignorados e despercebidos em muitas institui-
ções escolares. Falo da Dislexia, Disortografia e 
Discalculia. Esses alunos também precisam ser 
incluídos numa proposta educacional diferen-
ciada. Precisam ser cuidados.

um terceiro grupo me chama atenção. São 
aquelas crianças e adolescentes que, por uma 
contingência da vida, precisam de uma atenção 
especial momentânea. São alunos considerados 
regulares, mas que por fortes motivos se encon-
tram limitados e bloqueados em seu desenvol-
vimento. Refiro-me àqueles que estão passando 
por uma hospitalização, doença ou luto na famí-
lia, contexto familiar desestruturado, mudança 
domiciliar ou qualquer outro motivo que duran-
te um tempo não permitiu que pudesse continu-
ar crescendo com o grupo.

Hoje posso dizer, com satisfação e orgulho, 
que faço parte da grande equipe de profissionais 
que buscam minimizar estes problemas e traba-
lham pela Educação Inclusiva na escola e na so-
ciedade, de modo em geral. Fico feliz ao ver que, 
apesar de muitos desafios e dificuldades, há uma 
luz brilhando no fim do túnel. A quantidade de 

escolas que estão repensando e se transforman-
do a cada dia é maior. Mesmo em nossa cidade 
é possível ver a inclusão acontecendo. Capenga, 
com muitas falhas, mas acontecendo. E isso é um 
fato que devemos nos orgulhar.

Hoje, nossa realidade já comporta esta op-
ção educacional, é uma possibilidade, não uma 
utopia. Posso dizer isso em função das experi-
ências que, ao longo do tempo, foram sendo 
repetidas de muitas maneiras. Certo dia, fui ver 
meu filho jogar na escola e tive uma experiência 
muito marcante. Era época dos jogos da ami-
zade. As crianças estavam jogando Carimba. 
Semifinal, etapa crucial para conseguir o troféu. 
uma garota jogou a bola que foi agarrada com 
firmeza pela jogadora do time adversário, que 
sem titubear ofereceu a bola para outra colega 
que estava numa cadeira de rodas (jogando com 
auxílio de uma estagiária que dirigia a cadeira) e 
tinha dificuldades motoras nas mãos. Esta mes-
ma atitude foi repetida diversas vezes pelos ou-
tros companheiros. Não interessa quem ganhou. 
Nessa escola todos ganharam. São lições de vida 
como estas que precisamos incutir em nossa so-
ciedade, em nossas famílias.

Tive a benção de ter tido duas crianças 
que hoje são consideradas alunos regula-
res. Ao buscar uma escola para eles, procu-
rei aquela que poderia lhes beneficiar com a 
Educação Inclusiva. Para mim era importante 
que eles aprendessem a viver com a diferença, 
com o desigual. Acima de tudo era fundamen-
tal que aprendessem que não é a deficiência 
ou a limitação que impede o outro de crescer e 
produzir, mas a falta de cooperação, de solida-
riedade e de ver no outro um ser humano tal 
e qual eles próprios. Estou feliz com a escola 
onde eles passaram. Essa lição eles aprende-
ram. Pena que eu só aprendi quando cresci.

Cristiane Corina Couto Maia 

Arte, brilho, cor, bichinhos e fadas povoando os jardins de flores brancas, 
amarelas, azuis... Enfim Primavera na Casa de Criança
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No mês de agosto, comemoramos 
o dia dos pais unindo um momento 
de descontração, brincadeiras a um 
delicioso piquenique em família.

Homenagem 
aos Pais

A Casa de Criança amanheceu diferente na 
semana da pátria. A banda da aeronáutica 
animou a criançada e nos emocionou com a 
harmonia dos músicos com seus instrumentos.

  7 de Setembro

o dia do professor na Casa de Criança foi 
“coisa de cinema”. Antes da sessão começar, o 
cheirinho de pipoca e a animação tomaram 
conta do lugar. Foi um momento ímpar, afinal 
não é todo dia que o cinema brasileiro reúne 
educadores em um grande encontro. 

 Dia do Educador
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Foi muito legal e divertido. Eu aprendi 
sobre Cândido Portinari e fiz muita arte. Eu 
gostei de pintar flores e crianças brincando. 
Até eu já sei que Portinari desenhava na areia 
quando era pequeno.
Thaís de Castro Lopes Oliveira (Infantil 5 “B”)

Quero aproveitar este espa-
ço para parabenizar a Casa de Crian-
ça pelo incentivo à arte e à cultura.

Este projeto FAI conseguiu envol-
ver adultos e crianças tornando assim 
um aprendizado coletivo. observei, nas 
crianças, o interesse em seus projetos e 
um cuidado quanto à sua elaboração. o 
Infantil 5 trabalhou Cândido Portinari, um 
dos pintores brasileiros mais famoso e 
conhecido mundialmente por seus traba-
lhos, cujo algumas de suas obras retratam 
o cotidiano infantil, como bandeiras com 
pipa, pula corda, futebol, pião entre ou-
tros. Esse projeto foi bem abordado, retra-
tado e compreendido por nossas crianças 
através de desenhos, tarefas e pesquisas.

Fiquei também encantada com 
o trabalho desenvolvido pelo infan-
til 4, pois nos levou (pais e crianças) 
a viajarmos pelos contos infantis, 
contos estes que não envelhecem.

Simara Almeida, mãe da aluna Natália Almeida 
(Infantil 5”F”)

Exposição do jardim dos animais

Exposição do Jardim da Infância. Tela:  Carlos Alberto - Inf. 5 “B”

Apresentação do Coral do 1° ano
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Nutrindo o Corpo e a Vida
Proposta que enfatiza a formação de hábitos alimentares saudáveis 
aliados à formação de valores

Sandra Pronk – Nutricionista
Jacqueline Serra – Fonoaudióloga

A proposta de educação nutricional na 
escola tem o objetivo de desenvolver, nas 
crianças, o interesse por atitudes saudáveis 
em relação aos alimentos. A adoção destas 
atitudes proporciona novas descobertas so-
bre como lidar com os mesmos e como inte-
grá-los de forma adequada na alimentação.

Segundo a literatura, a formação do 
paladar se estende, aproximadamente, até 
os três anos de idade. Durante esse período, 
uma rotina alimentar disciplinada, de pre-
ferência com seis refeições diárias, é funda-
mental para fortalecer, também, as defesas 
do organismo. 

Neste sentido, a escola é um ambiente 
propício para o desenvolvimento de estraté-
gias cujo propósito seja a promoção da ali-
mentação saudável, pois esta se insere em 
todas as dimensões da escola: ensino, rela-
ções lar – escola – comunidade e ambiente 
físico e emocional. 

Sob esta perspectiva, no mês de agos-
to, iniciamos a primeira etapa do projeto 
“Nutrindo o Corpo e a Vida”, visando trans-
mitir às crianças do infantil 2 ao 1° 
ano conhecimentos e práticas que 
promovessem a adoção de hábitos 
alimentares saudáveis. 

Para tanto, desenvolvemos di-
versas atividades ressaltando a im-
portância de uma alimentação balan-
ceada, enfatizando que os alimentos 
são constituídos de nutrientes, que 
têm funções específicas e funcio-
nam em conjunto. Adicionalmente, 
estimulamos a remoção gradativa 
de hábitos orais deletérios, de-
monstramos a forma 
correta de masti-

gar os alimentos e informamos sobre a im-
portância de ingerirmos alimentos de con-
sistências variadas para o fortalecimento da 
musculatura orofacial. 

Dentre as atividades desenvolvidas, 
podemos mencionar a demonstração de 
diversos grupos de alimentos, na qual foi 
destacada a importância de cada um para a 
nossa saúde e desenvolvimento; a produção 
de desenhos sobre o que as crianças gostam 
de comer e a utilização de material criativo, 
como, por exemplo, o “Semáforo dos Alimen-

tos” e livros enfatizando o tema 
abordado, como estratégias 

Apresentação e classificação dos grupos alimentares
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para uma maior compreensão das crianças 
quanto à frequência do consumo de deter-
minados alimentos. 

o interesse e a participação das crian-
ças durante a realização da primeira etapa 
nos inspiraram ainda mais a continuar o que 
já havíamos planejado. Durante os meses 
de setembro e outubro, trabalhamos com 
o tema “Alimentação Alternativa”, estimu-
lando a realização de receitas, durante os 
lanches coletivos, cujo propósito foi o re-
aproveitamento de partes dos alimentos 
que geralmente jogamos fora, como, por 
exemplo, cascas, talos e folhas. Na ocasião, 
foi ressaltado que tais preparações, além de 
apresentarem baixo custo, oferecem signifi-
cativa qualidade nutricional.

Diante do exposto, pode-se dizer que 
o projeto proporcionou um conhecimento 
mais amplo dos alimentos que as crianças 
gostam de comer (suas preferências), como 
lidam com a alimentação e as dificuldades 
que encontram na transição das consistên-
cias dos alimentos. Além disso, pela reper-

cussão junto às famílias podemos perceber 
que as atividades fomentaram nas crianças 
o desejo de experimentar novos alimen-
tos, mudar hábitos e administrar melhor a 
quantidade de produtos industrializados 
na sua dieta. 

 outro aspecto observado durante a 
realização deste projeto diz respeito ao pa-
pel importantíssimo dos pais e educadores 
na formação dos hábitos alimentares das 
crianças. Pode-se dizer que estas pessoas 
são exemplo e estímulo. Esta regra-mode-
lo é importante tanto para o aprendizado 
direto - “esta é a maneira que comemos” 
- como para a regra-modelo indireta - “no-
vos alimentos são uma aventura divertida, 
é saudável comer bem e estes alimentos 
são agradáveis.” 

De fato, o mais forte predisponente 
para o desenvolvimento de uma alimenta-
ção saudável é a variedade dos alimentos 
oferecidos, a forma como se trata o alimen-
to e a quantidade consumida pelos pais e/
ou educadores. 

O que as crianças pensam 

sobre os alimentos

Nós podemos comer biscoitos 

todos os dias? 
“Não! Só uma vez ao dia” 

(Giovanna Brilhante 

– Infantil 2 C )

“Os dias que podemos comer os 

alimentos que não são saudáveis 

são o sábado e o domingo” 

(Adriano – 1° ano B )

“O hambúrguer tem caroço (referindo-se ao gergelim) no pão e pode quebrar os dentes”. (Arthur Karan – Infantil 5 C )

“Eu como salada igual à tartaruga”. 
(Clarisse – Infantil 3 C )

“Só como coxinha nos parabéns”. 
(Luca – Infantil 5 F )

“O tio da minha prima, 

quando era rico, comeu muita 

gordura e ficou gordo”. 

(Luana – infantil 5 C )

“Tia, sabe quem é o rei da 
horta? É o reipolho” 
(Gabriela Rezende 
– 1° ano C )

Que alimento é este? 
“Como flor” (referindo-se à 
couve-flor) 
(Thaís – Infantil 5 B ) 
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João Rafael estava realizando uma 
tarefa e ao concluí-la gritou para os 
amigos: “Meninos... tô liberado!” 
(Infantil 4 “E”)

Criança tem cada uma

Tia Fernanda estava distribuindo 
as toalhas após o banho de bica e uma 
criança falou: “Me dá a minha logo!”

João Marcelo imediatamente disse: 
“Valha tia, eu acho que ela não dormiu 
bem”. 
(Infantil 4 “E”)

Pedimos que as crianças organizassem a 
sala para o momento de pátio, quando 
Artur Cajado, batendo palmas, falou para 
os amigos: “organizando a sala! Se todo 
mundo ajudar termina rapidinho”.
(Infantil 4 “E”)

os jogos da amizade são fruto 
da mobilização de alunos, professores 
e pais para a concretização de uma 
semana divertida, que celebra a alegria 
de ser criança. os pequenos também 
experimentam o espírito de equipe, 
vivenciando uma saudável disputa. Foi 
emocionante e, devemos confessar, 
muito divertido, soltar a criatividade 
e preparar uma apresentação que 
envolvesse e alegrasse as crianças. 
Tatiana Borges e Juliana Atem, mães de João Borges Silva 
Lima e Carolina Atem Fernandes, alunos do Infantil 3 “C”.

Após a acolhida de musicalização, na qual 
a professora foi o personagem bode, um 
colega disse: “Tia Michelle, você quase 
caía do palco”. 
Arthur Massari imediatamente falou: “Mas 
tia Michelle, se você caísse, eu ia estar lá 
embaixo no palco pra te segurar”.
(Infantil 4 “E”)

Jogos da Amizade
Apresentações das famílias
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Inclusão: valor e respeito ao ser 
em sua totalidade.

Denise Sanford


