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escola é considerada um espaço social especial 
pelo fato de acontecer em seu interior, a todo 
instante, diferentes formas de interação entre 

as pessoas que pertencem a esta comunidade. A relação 
entre professores e crianças, crianças e crianças, pais 
e educadores, pais e filhos traduz muito bem a ação de 
“interagir” ou agir mutuamente, que tem como pré-re-
quisito o encontro entre duas ou mais pessoas.

Nesse contexto social, tornam-se favoráveis as desco-
bertas, as conquistas, como também a presença de dúvidas, 
tentativas conjuntas, erros e certamente múltiplas apren-
dizagens. Estas por sua vez poderão ter maior ou menor 
valor, dependendo da maneira como acontece a interação.

Durante nossas vidas, participamos de inúmeras situa-
ções, dentre elas algumas ganham um destaque diferencia-
do. Por que será? Normalmente, quando recordamos esses 
momentos, constatamos que foram vivenciados a partir de 
uma interação significativa com o outro, daí estarem sem-
pre vivos em nossa memória.

Diante do ativismo em que vivemos, desprezamos, 
muitas vezes, oportunidades valiosíssimas as quais po-
deriam nos favorecer a vivência de valores e experiên-
cias únicas necessárias ao nosso crescimento como pes-
soas. Nesse caso, as palavras não cedem lugar à escuta 
e o ponto de vista do outro é desvalorizado a favor da 
supremacia de conceitos próprios, muitas vezes inflexí-

veis ou direcionados a um único foco.
Portanto, a interação ganha, aqui, um significado 

maior, quando nos colocamos disponíveis para a favor 
da construção mútua, quando se espera da relação, 
seja ela qual for, uma reciprocidade em oferecer e rece-
ber, sentir e gerar sentimentos, valorizar e ser valori-
zado, respeitar e ser respeitado. Se conseguirmos nos 
exercitar nessa direção, certamente as consequências 
virão revestidas de harmonia e contentamento para 
nós e para todos aqueles que estão próximos, inclusive 
nossos filhos que nos têm como referencial.

Neste contexto, na 4º edição da revista Criançar, cons-
tam abordagens interessantes que respaldam a vivência da 
interação na escola. No artigo principal, Denise Sanford des-
creve sobre a prática da Casa de Criança diante da inclusão, 
apresentada no Congresso sobre Autismo, em Curitiba. Des-
tacamos também a contribuição da Terapeuta Ocupacional, 
Cristina Pinheiro, abordando sobre interação pais e filhos. E, 
ainda, outras seções que trazem informações sobre as ativi-
dades centrais desenvolvidas em nossa escola ao longo des-
te semestre. Agora é só ler e praticar interação.

Boa leitura!            

Heloisa Mª Câmara de Sena
Diretora da Casa de Criança
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Como participar
Para participar na nossa coluna “tira 

dúvidas”, basta enviar sua pergunta 
para o nosso e-mail: revistacriancar@
casadecrianca.com.br ou depositar na urna 
localizada na entrada na escola.

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

A criança deve receber mesada? Se a resposta 
for positiva, a partir de que idade e como deve-
rá ser essa suposta “troca”? (Danielle Barreira, 
mãe de Igor e Laura Carvalho - Infantil 5 B e 3 A)

A mesada é considerada, por especialistas em 
educação financeira, um dos instrumentos que 

Como lidar quando a criança quer assistir aos 
programas de TV inadequados para sua faixa 
etária? Ex: Algumas séries do canal Disney 
reservados para maiores de 10 ou 12 anos. 
Nosso receio é que a proibição possa gerar 
maior interesse. (Deolinda e Vinícius Costa, 
pais de Laís Costa – 1º Ano C)

Atualmente, são inúmeras as programações 
oferecidas pela televisão e dentre elas muitas 
desaconselháveis às crianças. O controle se tor-
na difícil, pois além de se fazerem presentes em 
horários diurnos, ainda, apresentam uma cen-
sura questionável.

Compreendo sua preocupação quanto à re-
ação das crianças, pois o que não é permitido 
realmente pode gerar curiosidade e interesse, 
principalmente quando acontecem os esperados 
comentários por parte dos colegas a respeito 
dos episódios e personagens que envolvem de-
terminado programa de TV.

As programações com censura mínima tor-
nam-se viáveis às crianças quando assistidas 
com os pais, uma vez acompanhadas de escla-
recimentos e questionamentos críticos, refle-
xivos a favor de uma melhor compreensão. Po-
rém, voltando-se para a maioria delas é muito 
importante e necessária a atenção e seleção por 
parte dos responsáveis, a fim de evitar o acesso 
a informações, muitas vezes distorcidas, preju-
diciais a sua formação.

Uma postura segura acompanhada por argu-
mentos claros ajudarão as crianças a perceberem 
as necessidades do limite para o seu próprio bem. 
Na ocasião, podemos também oferecer-lhes ou-
tras opções atrativas e pertencentes ao universo 
infantil. (Heloísa Câmara)

alimento, não significa aversão permanente, 
sendo importante estimulá-las, oferecendo de 
forma frequente tal alimento.

Outra forma de trabalharmos a questão da 
adaptação a alguns grupos de alimentos com 
as crianças é não oferecendo, imediatamente, 
substituições como, por exemplo, sucos, vitami-
nas e biscoitos, quando elas se recusam a comer 
o almoço ou o jantar.

Nas primeiras vezes é natural que elas cho-
rem, que fiquem chateadas, mas, assim, nas 
próximas vezes elas saberão que não serão re-
alizadas substituições do almoço e do jantar e 
passarão a reconhecer os tipos de alimentos que 
devem ser consumidos nessas refeições.

Finalmente, por meio do lanche coletivo, rea-
lizado mensalmente, procuramos levar as crian-
ças a participarem da elaboração de preparações 
que contenham frutas, verduras e legumes, pois, 
comumente, elas querem provar do que ajuda-
ram a preparar e, assim, podem mudar de opi-
nião sobre os alimentos que antes não gostavam.

Bom, essas são as práticas mais frequentes 
adotadas pela escola. Desejamos que possam 
servir de exemplo e incentivo para promover 
mudanças no comportamento alimentar de toda 
a família. Afinal, sempre é tempo de aprender e 
de mudar, não é mesmo? Lembrem-se: os pais 
são espelhos para os filhos – deem o exemplo. 
(Sandra Pronk)

pode contribuir para uma educação nesta área, não 
sendo, portanto, um recurso primordial. Assim, cabe 
aos pais analisarem criteriosamente a possibilidade 
de empregá-la ou não e tomarem sua decisão. Caso 
optem por dar a mesada, é necessário atenção a al-
guns aspectos para que esta prática seja construtiva, 
a saber:
lo significado que a família dá  à questão financei-
ra e ao referencial que fornece para um filho quan-
to à organização nesta área, pois há uma maior 
probabilidade que este seja influenciado por esta 
realidade;
lo nível de compreensão que o filho tem sobre si e 
sobre o mundo; as responsabilidades que já assume, 
o conhecimento sobre o número e as noções de adi-
ção e subtração; a estruturação temporal que possui  
e, neste contexto, se compreende o conceito de mês. 
Estes são alguns dos indicadores que nortearão a de-
finição da idade mais adequada para que a criança ou 

pré-adolescente comece a receber a mesada. Neste 
contexto, aqueles que estão vivenciando a fase das 
operações concretas e formais terão condições mais 
propícias a isto.
lestabelecer com o filho um acordo quanto à data e 
ao valor a ser dado,  que deve  considerar  a condição 
financeira da família, os  gastos pelos quais  estes se 
responsabilizarão , dentre outros; 
lnão fazer complementos  se a mesada acabar antes 
do próximo momento de recebê-la;
lajudar o filho a lidar com a quantia que recebe, con-
versando sobre como   a utilizará, estimulando-o a 
poupar uma parte, mas resguardando um espaço 
para que ele decida como empregá-la. 

Deste modo, busca-se favorecer novas apren-
dizagens, pois o filho precisará tomar decisões, lidar 
com frustrações, aprender a se organizar quanto à 
esfera financeira, contexto que contribuirá também 
para o desenvolvimento socioafetivo dele. (Ana Flá-
via Rocha)

O que fazer para que as crianças se adaptem ao 
sabor das verduras e dos legumes? (Fernanda 
Teles, mãe de Mariana e Juliana Fernandes - In-
fantil 5 B e 2 E)

Primeiramente, buscamos explicar às crianças 
que cada grupo de alimentos exerce uma função 
diferente no organismo e que, por isso, uma ali-
mentação variada, isto é, que contenha um pouco 
de cada grupo alimentar, é tão importante na pro-
moção da nossa saúde.

Simultaneamente, oferecemos cardápios di-
versificados, nos quais estão sempre presentes 
as frutas, as verduras e os legumes, que ajudam 
a compor a apresentação do prato, e por serem 
coloridos, são ótimos para atrair a atenção das 
crianças.

Mas, mesmo assim, há crianças que não con-
cordam em comer um alimento que lhes é ofereci-
do pela primeira vez, algumas delas precisam pro-
var o mesmo alimento de oito a dez vezes antes de 
aprová-lo e incluí-lo em seus hábitos alimentares.

Desse modo, é importante ressaltar que esse 
comportamento é normal, que rejeição inicial pelo 



Entrevista
Interação Pais filhos: 

Um caminho para o 
desenvolvimento sadio

Cristina Pinheiro 
de Sousa
Terapeuta Ocupacional, 
especialista no Método 
Terapia Ocupacional Dinâmica 
(MTOD) CETO - São Paulo . 
Aperfeiçoamento em Teoria 
Psicanalítica pela Escola de 
Psicoterapia Psicanalítica de 
Fortaleza. Aperfeiçoamento 
em Psiquiatria, Psicologia 
e Psicoterapia da Infância 
– GEPPPI; Integrante do 
Laboratório de Estudos e 
Intervenções Psicanalíticas na 
Clínica e no Social – LEIPCS; 
Mestranda em Psicologia pela 
Universidade de Fortaleza.

O brincar é uma atividade 
universal e sinônimo de 
infância . Não há nada 
mais importante para  
uma criança do que  
brincar livremente.
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COMO A INTERAÇÃO pais e filhos pode contribuir para o desenvolvimento das habilidades 
socioafetivas e cognitivas da criança

1. sabemos que os bebês nascem 
com grande potencial e que cabe 
aos pais fazerem com que este po-
tencial se desenvolva ao máximo 
de forma adequada, construtiva. 
Que condutas você considera im-
portantes para que os pais pos-
sam estimular suas crianças?
O mundo contemporâneo vem de-
mandando das famílias que funcionem 
de forma prática, rápida, consumista 
e eficiente. O discurso da eficiência 
invade nossas mínimas ações: ali-
mentação sadia, como ficarmos mais 
inteligentes, mais fortes, mais infor-
mados e etc... Esse imperativo invade 
também a “nova” forma de criar os 
filhos pois o mundo os espera. Que-
remos que nossos filhos aprendam a 
escrever mais rápido, usem o com-
putador mais cedo, falem inglês mais 
cedo, aprendam a nadar mais cedo, 
assistam TV com 1 ano, durmam so-
zinhas desde cedo e o mais que todos 
vocês conhecem. Se por um lado isso 
causa efeitos positivos para as crian-
ças do ponto de vista cognitivo (Inte-
ligência), por outro temos assistido 
a cada dia que passa crianças mais 
novas nos consultórios com transtor-
nos psicoafetivos. O que há de mais 
novo na clínica do desenvolvimento é 

o atendimento precoce de bebês, prove-
nientes de uma relação pouco satisfató-
ria desse primeiro ano de vida. 
Essa introdução foi apenas para justi-
ficar minha resposta qual seja : o que 
os pais podem oferecer de mais valioso 
e mais estimulante para seus filhos é a 
interação com eles. Não há nada que es-
timule mais um cérebro do que tudo o 
que for oferecido banhado pela relação 
pais-filhos, principalmente quando se 
encontram na faixa etária de 0 a 7 anos. 
Essa faixa etária é o esteio do desenvol-
vimento posterior, uma boa base nes-
ses tempos é que assegura uma criança 
criativa, inteligente, organizada emocio-
nalmente e articulada socialmente.
 Por incrível que pareça os estudos que 
mais tenho visto é retomando a força 
que essa interação provoca no desen-
volvimento. Então usar um computador 
estimula, mas usar com o pai ou mãe 
se torna infinitamente mais potente; 
assistir ao bebê Einstein estimula, mas 
estimula muito mais se for comentado 
com o pai, mãe, irmão, avó etc.. Colocar 
na escola cedo é bom, muito melhor se 
o pai e a mãe participarem ativamente 
da escola nas mínimas coisas como por 
exemplo: ir deixar e pegar no colégio.
Se aceitam sugestão, privilegiem os es-
paços onde a afetividade, o brincar e a 

interação são a grande publicidade do 
estabelecimento que recebe seus filhos. 
Espaços bonitos e com high tecnologia 
tem bastante, mas que se interesse pela 
essência do humano, estão ficando ra-
ros. Espero que tenha me feito entender.

2.pensando no desenvolvimento só-
cioafetivo, que oportunidades lúdi-
cas podemos oferecer à criança para 
que desenvolva relações interpes-
soais harmônicas?

Gostaria de trazer aqui o brincar como 
resposta para essa pergunta. O brincar 
é uma atividade universal e sinônimo de 
infância . Não há nada mais importante 
para uma criança do que brincar livre-
mente. A literatura dedicada a esse es-
tudo entende, de uma forma geral, que o 
brincar pressupõe uma forma da criança 
se expressar, elaborar as percepções do 
mundo , elaborar tensões psíquicas, de-
senvolver funções cognitivas, motoras e 
psíquicas. Enfim, trata-se de um fenô-
meno universal onde e através do qual as 
crianças se apropriam da cultura e de si.  
Hoje o brincar sem objetivos específicos 
é pouco valorizado em nossa sociedade!! 
Há sempre uma forma de brincar que 
estimula e potencializa uma função, a 
criança com esse brinquedo ficará mais 
inteligente. O fato é que o psicanalista e 
pediatra D.W Winnicott nos coloca que 
o brincar deve ser entendido como uma 
atividade em si, com ele e não através 
dele a criança põe sua organização em 
marcha.  
Mas porque as crianças brincam?  Pode-
remos responder a essa questão a par-
tir de referenciais diversos que aqui não 
pretendemos identificar: brincam por 

prazer, brincam para investigar, brin-
cam para elaborar angústias e dominar 
impulsos, brincam para aprimorarem as 
habilidades motoras e cognitivas, brin-
cam para se apropriarem e elaborarem 
a cultura. O brincar inscreve tempo ob-
jetivo e subjetivo e podem através deste 
fazer isso de forma criativa, flexível, re-
tomando o antigo e produzindo o novo. 
Pensemos que em um jogo nada mais 
alegre e profundo para as crianças que 
“o mais uma vez”. É diante desse mais 
uma vez que a criança aprende a respei-
tar as regras, o convívio com o outro, o 
tolerar suas frustrações, aspectos es-
ses que futuramente repercutem em 
seu papel de cidadão em sua sociedade. 
Por isso ressalto que o brincar apesar de 
ser um dos fenômenos de longas datas é 
fundamental para a constituição psíqui-
ca e social da criança e ainda não inven-
taram nada que o substituísse.

3. Que outras contribuições, pauta-
das em pesquisas recentes, relacio-
nadas ao tema abordado você pode 
acrescentar?
Pode parecer inicialmente esquisito 
apresentar esta pesquisa, mas vocês 
posteriormente me entenderão. No Jor-
nal de Pediatria, que se trata da revis-
ta da Sociedade Brasileira de Pediatria, 
vol.80 no.2 de abril de 2004, traz a síntese 
de um trabalho chamado: Neurobiolo-
gia do comportamento: desbravando as 
fronteiras entre cérebro e mente, que 
tem como autores: Mercadante, e Nu-

nes. Tal artigo discorre que camun-
dongos impedidos de expressar o 
gene receptor de serotonina são mais 
ansiosos do que outros camundon-
gos no qual há expressão livre desse 
gene. Então para se produzir animais 
“ansiosos” era necessário impedir 
que o gene se pronunciasse nos pri-
meiros 15 dias de vida. Colocarei na 
íntegra um dos aspectos observados 
na pesquisa: “O fascinante e intri-
gante aspecto observado pelos pes-
quisadores é que, na natureza, o que 
induz a expressão desse gene são os 
cuidados maternos. Assim, se a mãe 
camundongo não lambe seus filho-
tes, eles não expressam esse gene a 
partir da fita receita de DNA.” (p.S1) 
Complementando para melhorar o 
entendimento, o cuidado da mãe ca-
mundongo estimula a expressão do 
gene que produz o comportamento 
indicador de camundongos tran-
quilos. O quero dizer com isso não é 
culpabilizar qualquer relação insatis-
fatória família-filho, e sim valorizar a 
importância dessa, na sua dimensão 
de interação com qualidade, no de-
senvolvimento infantil.
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Interagir para incluir: 
Desafios de uma prática
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DENISE SANFORD SAMPAIO - Diretora da Casa de Criança
Licenciada em Pedagogia (UNIFOR)
Especialista em Psicomotricidade Relacional (FAP/PR)

A ESCOLA COMO “ferramenta terapêutica”: uma reflexão importante sobre o fazer pedagógico

A 
inclusão escolar é uma 
modalidade que, feliz-
mente, começa a assumir 

um lugar de maior relevância nas 
reflexões sobre o contexto  edu-
cacional  em nosso país.  Incluir, 
conforme os dicionários,  significa:  
juntar, acrescentar, somar. No que 
se refere ao ser humano, a ação de 
simplesmente juntar e acrescentar 
representa um ato de inclusão? O 
que pode assegurar a verdadei-
ra inclusão e como esse processo 
ocorre? Nesta perspectiva, a inte-
ração, que tem como pressupos-
to básico o encontro com o outro, 
pode representar a construção de 
um olhar e fazer diferenciados em 
relação aos projetos educacionais.  
Neste caminho, muitos desafios se 
fazem presentes, cabendo aos en-
volvidos a busca de soluções que, de 
fato, contribuam para o desenvol-
vimento e formação de todos.

No Congresso Internacional so-
bre Autismo, realizado em agosto 
deste ano, na cidade de Curitiba, 
muito se falou sobre a importância 
do diagnóstico precoce, bem como 
a relevância da escola como uma 
ferramenta terapêutica que muito 

colabora com os trabalhos clínicos. 
Neste contexto, é necessário re-
fletirmos sobre o lugar dessa insti-
tuição  nesta trajetória.  Em função 
de toda uma demanda da socieda-
de,  as crianças chegam às escolas 
cada vez mais cedo e com isso, na 
maioria das vezes, é a escola quem 
primeiro sinaliza que algo se ma-
nifesta de forma diferente. O que 
fazer com essas observações? Qual 
a melhor maneira para lidar com 
todas essas descobertas? O que 
compete à escola?  Sabemos que, 
nessas situações, a qualidade das 
intervenções  tem influência direta 
sobre as conquistas que as crian-
ças podem alcançar com relação as 
suas dificuldades.

 
O lugar da escola

Retomando o olhar sobre o lu-
gar da escola, é preciso evidenciar 
o desejo em acolher o outro com 
todas as suas características, difi-
culdades e possibilidades. Existem 
diferenças que são mais marcan-
tes e por isso necessitam de maior 
atenção e envolvimento. Confor-
me os postulados constantes na 
Declaração de Salamanca, “...toda 

escola assumir o lugar de ferramenta 
terapêutica, mas é necessário estar-
mos atentos para o limite existente 
entre a abordagem clínica e a escolar. 
Ambas se complementam e as trocas 
de informações e percepções repre-
sentam um diferencial importante em 
todo o trabalho.  

 A teoria de André Lapierre,  cha-
ma atenção para a relevância de não 
ficarmos centrados, exclusivamente, 
na dificuldade que a criança apresen-
ta. Evidencia a importância de priorizar 
o que ela sabe fazer, pois desta forma  
potencializamos sua capacidade de su-
peração com relação as suas questões.

 O lugar do professor
Neste cenário, as expectativas com 

relação ao papel do professor muito se 
ampliam. Desta forma, cabe pensar so-
bre a formação e qualificação de nossos 
docentes. Sabemos que existem mui-

tas lacunas no contexto acadêmico 
e, no rol de tantas demandas, esse 
profissional se percebe com muitas 
dificuldades.

O trabalho com inclusão, como 
já foi mencionado, tem como as-
pecto primordial o desejo de rece-
ber e interagir com o outro.  Esta 
é uma porta que se abre de dentro 
para fora. Em sua prática docente, 
é essencial que o professor tenha 
pleno conhecimento acerca do de-
senvolvimento típico de seu aluno, 
pois isso deve ser básico em sua 
formação. Porém, outros aspectos 
também tomam relevância como: o 
olhar, o toque, a sensibilidade para 
encontrar o outro de forma mais 
afetiva e, assim, compreender as 
demandas que são expressas pelo 
comportamento, principalmente 
quando se trata de crianças peque-
nas. Esta habilidade, para alguns, 

criança possui características, inte-
resses, habilidades e necessidades 
de aprendizagem que são únicas” (...) 
“uma pedagogia centrada na criança 
é beneficial a todos os estudantes 
e, consequentemente, à sociedade 
como um todo” (1998, p.1, 4). Partin-
do desta compreensão de educação, 
há 17 anos a Casa de Criança recebe 
crianças com necessidades educa-
cionais  especiais e, neste caminhar, 
aprendemos que cada caso é único, 
as diferenças  podem ser muito re-
levantes sendo necessárias inter-
venções bastante individualizadas. 
Não existe receita, nunca estamos 
totalmente prontos, mas é funda-
mental que a instituição se abra para 
a possibilidade de aprender com to-
das essas questões.

A escola assume uma posição re-
levante ao oferecer o encontro com o 
social, através da interação grupal e 
as trocas nesta vivência são extre-
mamente ricas.  Segundo, Cristina 
Kupfer (2001), a escola, na lente da 
Psicanálise,  pode transcender e su-
perar a mera transmissão de conte-
údos pedagógicos, formando não só 
uma posição no mundo, mas também 
a subjetividade e contribuindo para 
formação de um estilo, que pode ser 
decisivo para o destino subjetivo da 
criança. Nesta direção, é possível a 
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É necessário que o professor 
se sinta acolhido em suas 
demandas e potencializado 
frente aos desafios

Denise Sanford (Diretora da Casa de Criança)
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instrumento facilitador na constru-
ção de relações mais harmônicas.  
Atualmente, todos os funcionários 
participam de grupos de PR e, na 
prática, constatamos que quando as 
relações são priorizadas e cuidadas 
os ganhos se manifestam em todas 
as instâncias. Importante salientar 
que isso não significa ausência de 
conflitos, mas a existência de um es-
paço em que esses transformam-se 
em possibilidades de construção e 
crescimento.  

se sinta acolhido em suas demandas e 
potencializado frente aos desafios.  A 
relação de confiança representa um 
pré-requisito fundamental para a rea-
lização de um trabalho eficaz.

É necessário realizar  
adaptação curricular?

 A adaptação curricular deve ocor-
rer de acordo com as necessidades 
específicas de cada aluno. Em  Brasil 
(1998, p.15), “as adaptações curricula-
res constituem, pois, possibilidades de 
atuar frente às dificuldades de apren-
dizagem dos alunos. Pressupõem   que 
se realize adaptação do currículo regu-
lar, quando necessário, para torná-lo 
apropriado  às peculiaridades dos alu-
nos com necessidades especiais”. 

Assim, realizamos reuniões mensais 
com a participação de todos os envolvi-
dos no processo de ensino e  aprendiza-
gem (coordenação pedagógica, serviço 
de psicologia, professores, estagiários, 
etc)  e conforme avaliações sistemáti-
cas são definidos objetivos e atividades 
para serem desenvolvidas  em sala e/
ou em casa. 

O processo avaliativo é um dos 
responsáveis em garantir  que a prá-
tica docente esteja em consonância 
com os objetivos definidos. Em nosso 
cotidiano, adotamos a  avaliação for-
mativa que tem como pressuposto 
básico o processo e não, exclusiva-
mente, o resultado. Avaliamos com 
o intuito de redefinir práticas que 
cada vez mais nos encaminhem para 
a conquista de aprendizagens real-
mente significativas.

Considerações finais
No cotidiano escolar, a interação 

se faz presente em todos os momen-
tos, uma vez que  é na  relação com o 

outro que o ser humano se constitui 
como sujeito. A família representa o 
primeiro grupo social no qual a criança 
é inserida. Nele, ela recebe as primei-
ras imagens sobre si mesma, que irão 
nortear boa parte da formação de sua 
personalidade. Desta forma, é funda-
mental a relação de parceria existente 
entre família e escola, pois estes dois 
universos representam o mundo em 
que a criança irá habitar em seus pri-
meiros anos de vida.

Neste contexto, a relação de con-
fiança e a clara comunicação são es-

senciais para assegurar que todos 
os envolvidos possam caminhar na 
mesma direção. Trata-se de um 
trabalho que envolve muitas mãos  
e a aliança é necessária em todas 
as situações. Lidamos, a cada dia, 
com conquistas, limites e frustra-
ções que geram outros tipos de 
sentimentos.  Sendo assim, é fun-
damental  termos a certeza de que 
todos estão do mesmo lado e que 
o  nosso foco principal é favorecer 
o desenvolvimento das potenciali-
dades da criança.

Os grupos de estudo devem ser 
uma constante na dinâmica pedagógi-
ca de toda escola e, nesse caso, sur-
ge mais um desafio no que se refere à 
organização do tempo escolar. A roti-
na é densa e requer um planejamen-
to que inclua reuniões pedagógicas, 
adaptações curriculares,  eventos, e 
estudos. De acordo com a demanda 
do grupo de educadores, os temas são 
definidos, bem como a forma pela qual 
serão abordados. Em algumas situa-
ções,  trabalhamos com a participação 
exclusiva de profissionais da escola e, 
em outras, solicitamos a contribuição 
de outros de áreas afins. 

Em todo esse processo, a  coordena-
ção pedagógica e o serviço de psicologia 
servem de suporte e muito contribuem 
para que o professor desempenhe bem 
suas funções. É necessário que esse 

ocorre de forma espontânea, já 
faz parte de sua essência, o que fa-
cilita o caminho. Mas, para a maio-
ria, refere-se a uma habilidade que 
precisa ser adquirida e, aqui, a escola 
necessita  investir em outra área de 
formação que envolve aspectos mais 
subjetivos que interferem em todo o 
processo de inclusão.  

 Para VIEIRA et al (2005),  o nos-
so corpo situa a nossa presença no 
mundo, representa  o lugar no qual 
vivemos, sentimos e percebemos, 
enfim,  é onde habita a nossa iden-
tidade.  A comunicação corporal é 
carregada de valores e componen-
tes emocionais que falam de nos-
sos sentimentos, de nossos medos 
e conflitos. Constata-se então que 
as relações acontecem sempre em 
via de mão dupla, pois nosso cor-
po comunica ao corpo de outro, ao 
mesmo tempo em que recebe suas 
mensagens.

Pensando a escola como es-
paço essencialmente relacional, a 
expressão afetiva de seus funcio-
nários  recebe uma atenção espe-
cial por parte da Casa de Criança. 
Neste âmbito, a Psicomotrici-
dade Relacional (PR)  atua como 



Psicomotricidade Relacional

Cuidando de quem cuida

Projeto
varal de poesias
PALAVRAS DITAS em versos e rimas se vestem de música para compor 
uma obra literária legitimamente infantil

Projeto
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A 
missão do professor é 
educar o aprendiz que 
está sob sua tutela. Esta 

é uma verdade absoluta. Dentro 
do processo de ensino-apren-
dizagem, na qual educador e 
educando estão inseridos, com-
preendemos que ao professor 
também consistirá, sobretudo, 
despertar o interesse, a curio-
sidade e o amor pelo objeto de 
conhecimento. Neste contexto, 
para se atingir este objetivo no-
bre, é necessário que professor e 
aluno interajam de forma huma-
na, respeitosa, democrática e fle-
xível. Em sala de aula e especial-
mente com crianças pequenas, 
esta interação acontece o tempo 

todo: na chegada, durante as rodas 
de conversa, pátio, atividades, refei-
ções, banho e etc. Adulto e criança 
estão sempre estabelecendo algum 
tipo de comunicação. Não podemos 
deixar de lado o fator emocional que 
permeia as relações humanas. Des-
te modo, a Casa de Criança, atenta 
à qualidade destas relações, oferece 
aos funcionários, que fazem parte da 
Equipe Pedagógica, bem como a Se-
cretaria e setor de Bem Estar Social 
(BES), a proposta da Psicomotrici-
dade Relacional, no âmbito organi-
zacional. Este trabalho é realizado 
através de dinâmicas não-verbais, 
valorizando ações como esponta-
neidade, criatividade e autentici-
dade, onde os participantes podem 

experimentar o máximo de suas 
potencialidades, através do 
autoconhecimento e agregan-
do a capacidade de reconhecer 
os próprios sentimentos para 
canalizá-los de forma positiva. 
Esta proposta oferece, ao pro-
fissional de educação, condições 
para melhor se adaptar às novas 
bases de competências do futuro 
e, assim, atingir a excelência na 
atuação pessoal e profissional. 
Este é, sem dúvida, um diferen-
cial na formação do professor.

Karla Figueiredo
Psicomotricista da 

Casa de Criança

Equipe do BES (Bem Estar Social)

A 
5º edição do salão literário foi 
um grande momento musi-
cal vivido na escola, princi-

palmente, pelas crianças. A música 
é uma atividade muito rica que nos 
permite criar, reinventar, escrever, 
cantar, recitar e muito mais. 

Durante os meses de desen-
volvimento do projeto, as crianças 
constataram que podem ser grandes 
artistas. Os momentos de descober-
ta de algumas poesias de Vinícius de 

Morais, Toquinho e Cecília Meireles nos 
inspiraram para a criação das nossas 
poesias. Criar lindas poesias como Viní-
cius de Morais e Cecília Meireles por que 
não? E, assim, descobrimos como é legal 
brincar de rimar as palavras e como foi 
prazeroso criar poesias e canções.

Ideias vêm, ideias vão e nesse Rima, 
rima veio o mundo da imaginação, com 
as mãos fiz Bolinha de sabão.  Quem 
Quer ver a casa toda enfeitada com 
Borboleta, rosas e flores? E no colori-

do da Casa de Criança É bom estar 
aqui para aprender, brincar, sorrir 
porque É bom se divertir com os 
amigos da escola.  Descobrir muitas 
coisas, assim como O mar que está 
cheio de peixes, aprender ritmos 
que embalam nossas canções com 
a batucada do Samba dos animais 
e o Rap do cachorro, assim criamos 
o Clube dos animais. Entre no rit-
mo da proteção, pois cuidar, amar 
e proteger os animais são atitu-



Projeto
Nossas poesias

Com as crianças as coisas acontecem naturalmente. Assim, criar 
poesias, entrelaçar ritmo e melodia, numa harmonia agradável ao 
ouvido exigente e verdadeiro das crianças, foi um trabalho muito 
especial realizado no Salão Literário 2011.

Quanta criatividade para compor as músicas: Casa de Criança, 
Reggae do Porquê ou Sambinha da Saudade! Muitas palavras e fra-
ses foram soltas no ar. Depois, mais tarde, desenhadas em forma de 
poesias e logo transformadas em canções, para alegrar e embalar 
todos nós em versos e rimas.

Varal literário, Poesias ao vento... tudo dito por muitas bocas ri-
sonhas e ousadas. Coisas boas de serem lembradas e registradas 
sobre um espaço que favorece o encontro com o outro e promove a 
alegria e o prazer de poder expressar... Um lugar chamado Casa de 
Criança “as saudades do que aqui vivi, dos amigos que fiz e profes-
sores que encontrei...”

Tudo muito lindo.
                      
Lili Sousa

Profª de Musicalização 
(1º Ano)
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des importantes para se fazer. E 
no mundo de criatividade em nos-
sa escola também ficamos felizes 
porque Chegou a hora de música e 
nos preparamos com alegria, sem-
pre Mexendo o  corpinho ao som de 
muita música  e transbordamos de 
alegria igual a um Palhaço que en-
canta muitas vidas.

E que a arte de criar esteja 
em todos os lugares!

                      
Raquel Silva

Profª de Musicalização 
(Berçário ao Infantil 5)

    
É  de imensa satisfação,  para nós, per-

ceber a interação dos nossos filhos com os 
coleguinhas e professoras diante a evolução 
do aprendizado da escrita. A alegria ainda é 
maior, principalmente, quando estes são ex-
pressos através da arte (músicas agradáveis 
com conteúdo e ritmos bem ricos). A ideia do 
CD foi também maravilhosa.

Parabéns a todos os responsáveis por este 
brilhante projeto.

Eberth e Louise Santos
Pais de Lissa e  Luiz  Carlos

(Infantil  5 C e 4 C)

(Gravação do CD Varal de Poesias)

(Apresentação: 5º Salão Literário)



“A dança, 
enquanto 
atividade 
humana, 
manifesta as 
fantasias, 
sentimentos, 
costumes e ritmos 
dos povos, 
expressando 
como linguagem 
não-verbal 
emoções vividas.”

Esportes

Futsal

O 
futsal na Casa de Criança tem como finalida-
de ensinar as técnicas e regras da modali-
dade, desenvolver as habilidades motoras e 

contribuir na formação social e cultural das crianças.

dança na Casa de Criança
As técnicas desenvolvidas são: chute, passe, drible e domínio. 

Esses são os principais fundamentos do futsal.
Quanto à parte motora, as atividades são realizadas visando 

o desenvolvimento da coordenação motora, lateralidade, agilidade, ve-
locidade, precisão e resistência cardio-respiratória.

Dividimos em duas etapas de ensino:

 Etapa I (Infantil 3 e 4): desenvolvido o primeiro contato com a bola 

Leandro Ribeiro (Léo)
Profº de Educação Física e Futsal 

da Casa de Criança

Natação

A 
natação é considerada um dos es-
portes mais completos e que possui 
menos restrições. O único que pode 

ser praticado desde bebê, visando não só os 
benefícios à saúde, mas também proporcio-
nar segurança, afinal, todos querem prote-
ger seu filho e já que muitos dos lugares fre-
quentados, atualmente, possuem piscinas, 
nada melhor do que prevenir acidentes inde-
sejados, aprendendo a nadar.

Lorena Moreira Arruda
Profª de Natação da Escola  de Natação

                                      Estrela D’água

através de  brincadeiras recreativas que levam a prática do fut-
sal. Também proporcionamos o conhecimento dos fundamentos 

básicos e a vivência do coletivo com regras adaptadas.

 Etapa II (Infantil 5 e 1º ano): conhecimento de todos 
os fundamentos e regras, vivenciando o coletivo e  dife-
renciando a competição da participação.
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A 
dança na Casa de Criança 
tem como principal objeti-
vo despertar na criança o 

prazer por esta arte. 
O processo de ensino se dá dos 

três aos seis anos de idade. É nesta 
fase que apresentamos à criança as 
formas de se movimentar dentro de 
variados ritmos, não impondo técni-
cas e conceitos como principal conte-
údo, e sim fomentando experiências.

Nas aulas, são desenvolvidas as 
habilidades e capacidades que a dan-
ça exige, como flexibilidade, coorde-
nação motora, ritmo e consciência 
corporal. São apresentadas as prin-

cipais modalidades de dança como: 
ballet e jazz, proporcionando à crian-
ça uma rica vivência na dança e dis-
ponibilizando o conhecimento destas 
modalidades para que mais à frente 
ela possa optar para a que mais se 
identificou.

Os passos básicos do ballet (demi-
-plié, meia ponta, pirueta e outros) 
são ensinados no processo, pois o 
ballet é a base para qualquer moda-
lidade de dança. Também exercícios 
técnicos e alongamentos são desen-
volvidos de forma lúdica.

Quanto às músicas, essas são inter-
caladas entre clássicas, jazz, infantis.

Tudo isto proporciona a mon-
tagem de coreografias que, na 
maioria das vezes, é o momen-
to mais prazeroso para criança. 
Essas coreografias são apresen-
tadas no encerramento do pri-
meiro semestre, como forma de 
demonstrar o que aprendemos 
e, também, no final do ano com o 
nosso Festival de Dança, no que 
festejamos um ano de muita ale-
gria e aprendizado.

Márcia Keyline
Profª de Dança da 

Casa de Criança



Curiosidades Eventos

Essa é uma das perguntas 
mais realizadas pelos os 
pais. A linguagem é uma 

das capacidades mais complexas 
que o ser humano desenvolve e 
sua aprendizagem estende-se por 
toda a vida. Pode-se dizer tam-
bém que ela está interligada a uma 
série de outros aspectos do de-
senvolvimento, como as condições 
orgânicas (em especial a integri-
dade do sistema nervoso central), 
condições sensoriais e perceptuais 
(principalmente a audição), condi-
ções sociais, afetivas e cognitivas. 

Confiram, abaixo, alguns indi-
cadores do desenvolvimento da 
Fala e da Linguagem:

 Até 1 ano: Nos primeiros 6 me-
ses, o bebê emite vocalizações e 
sons guturais. Dos 6 aos 8 meses, 
o bebê apresenta balbucio repe-
titivo e a imitação da entonação. 
Em torno dos 12 meses, iniciam-se 
as primeiras verbalizações com 
significado.

 Com 1 ano, a criança conhece 
seu nome, diz 2 a 3 palavras além 
de “mama” e “papa”, imita pala-
vras familiares, compreende or-
dens simples, reconhece as pala-
vras como símbolos para objetos.

 Entre 1 e 2 anos: Aos 18 meses, 
a criança pode apresentar um vo-

Meu filho não fala nada. 
o que eu faço?

cabulário com 50 palavras. Entre 18 e 24 
meses, seu vocabulário se amplia e se 
aproxima de 200 palavras. Compreende 
a palavra “não”, combina duas palavras, 
reproduz o som de animais conhecidos. 

 Entre 2 e 3 anos: Usa sentenças 
curtas, de 3 a 4 vocábulos; nomeia figu-
ras e objetos comuns; Identifica partes 
do corpo; apresenta um vocabulário de 
450 palavras; combina nomes e ver-
bos; conversa com outras crianças, as-
sim como, com adultos; aprecia ouvir a 
mesma história várias vezes. É comum 
apresentar a “Gagueira fisiológica”, 
porque não consegue exprimir-se como 
o pensamento lhe exige. Neste caso, 
não é indicado a repreensão, e sim a 
conversa com a criança naturalmente. 

 Entre 3 e 4 anos: Nessa fase a crian-
ça possui um vocabulário de aproxima-
damente 1.000 palavras; já compreende 
ordens mais longas, conversas, histó-
rias e músicas; sua fala é mais fácil de 
ser compreendida por pessoas de fora 
de sua convivência; comunica-se por 
sentenças simples de 4 a 5 palavras; 
relata experiências pessoais, ainda sem 
muitos detalhes. Por vezes, na articu-
lação há algumas omissões ou substi-
tuições de fonemas; A grande socializa-
ção destas idades faz com que haja um 
enriquecimento da linguagem.

 Entre 4 e 5 anos: Seu vocabulário 
aumenta para 1.500 palavras; compre-

ende questões mais complexas; 
consegue usar o tempo verbal no 
passado; é capaz de definir algu-
mas palavras; sabe listar itens que 
pertençam a mesma categoria, tais 
como animais, carros etc; explica 
como realizar algumas atividades, 
tais como pintar.

 Entre 5 e 6 anos: A criança nes-
sa idade apresenta as habilidades 
de linguagem bem desenvolvidas; 
aprende palavras mais especiali-
zadas de seu centro de interesse; 
expande sua habilidade em com-
preender fenômenos explicados 
verbalmente; pronuncia todos os 
sons da língua com clareza; elabora 
sentenças mais complexas e gra-
maticalmente corretas; apresenta 
um bom vocabulário que está em 
contínuo crescimento.

Por fim, para desenvolver a 
linguagem, a criança necessita de 
experiências verbais e nós, adul-
tos, devemos propiciar o maior 
número de interações. É impor-
tante para o desenvolvimento da 
comunicação e da linguagem a 
qualidade dos padrões linguísticos.

Jacqueline Serra
Fonoaudióloga Educacional

CRF 5408

7 de 
Setembro

Dia das 
Crianças:

Homenagem 
ao Professor:

recreação 
na praia

praia parque
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Eventos 

Dia dos 
Pais

Projeto 
Feito a 
Mão

Eventos

Acolhida:

Dia dos pais
São sempre boas surpresas o que en-
contro nas festividades da escola. Neste 
ano, a oportunidade de brincar com os 
filhos, construir juntamente brinquedos 
simples e ser presenteado com um boné 
pintando por eles, diretamente em mi-
nha cabeça, traduziram-se em grande 
satisfação.
Obrigado e parabéns à Casa de Criança 
por valorizar a beleza da simplicidade!

Rodrigo Rodrigues 
Pai de Renan e Raissa Rodrigues 

(1º Ano A e Infantil 4 D)

Parece que foi ontem que chegáva-
mos à Casa de Criança trazendo esses 
meninos e meninas, ainda bebês. Nós, os 
pais, repletos de ansiedade e eles cheios 
de insegurança e medos. Um mundo 
novo, uma nova casa. Pessoas desco-
nhecidas, mas com roupas bem pare-
cidas e o melhor de tudo os mesmos 
ideais, verdadeiramente uma Casa de 
Criança e para a criança. 

Aos poucos, todas as dúvidas, as 
inseguranças e os medos foram sendo 
resolvidos e as crianças, nossos filhos e 
filhas, dia a dia aprendiam e se desen-
volviam, cresciam e apareciam, como diz 
a frase. Aqui eles, além de alunos foram 
atores, cantores, escritores, poetas, 
cientistas e desportistas. Aprenderam 
a conviver com as diferenças, acolhe-

ram idosos, foram solidários com outras 
crianças e realizaram projetos científi-
cos e culturais a cada semestre. 

 Os bons valores foram pouco à pou-
co edificados em suas personalidades 
e, assim, nasceram as primeiras letras. 
Na escrita, os primeiros recados e as 
primeiras cartas. Na leitura, nenhuma 
placa ou aviso passa impune, alguns nos 
deixam até de bochecha vermelha. 

Foram os primeiros anos da vida 
dessas crianças que a Casa de Criança, 
ao lado das famílias, ajudou a construir. 
Desde o sorriso e o caloroso bom dia na 
recepção, passando pelo acolhimento 
das professoras e professores, até o 
gesto de atenção de cada funcionário 
serão inesquecíveis e certamente já dei-
xaram uma boa semente em cada um de 

nós.
O primeiro ano não é o fim! Digamos 

que é uma fase e até podemos dizer que 
é um novo começo. É uma etapa na for-
mação intelectual e no ciclo de vida des-
ses pequenos homens e mulheres. Uma 
etapa que viveram e venceram e que 
nós, pais, estamos aqui para celebrar 
juntos com os professores, funcionários 
e diretores este sucesso. Compartilha-
mos esta felicidade com vocês, porque 
acreditamos e admiramos os valores 
que fazem a Casa de Criança.

 A todos vocês nosso 
MUITO OBRIGADO! 

 
Paulo Eduardo Campelo 

Pai de Pedro e Álvaro Campelo 
(1º Ano C e Infantil 4 C)

Aprendendo todo dia

famílias do 
1º ano

Jogos 
da Amizade
A semana dos Jogos da Amizade pro-
porcionou às famílias momentos má-
gicos: nos apresentamos para nossos 
filhos, quando voltamos a ser crian-
ças, nos encantamos e nos divertimos 
com eles. São momentos que, além de 
celebrarmos a amizade, celebramos 
também a união, o respeito e o amor. 
Foi muito bom participar!

Adriana Correia
Mãe do Lucas e da Bianca              

(Infantil 3 G)
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Pedro Rodrigues 
falou: “Tia Rosário, 
olha o Renault Clio!” 
No mesmo instante, 
Pedro Moreira disse: 
“Eu também tenho um 
quilo!” (Infantil 2 C)

A educadora chamou 
as crianças para pentear 
os cabelos e a Rafaela 
falou: “tia, me chama 
que eu to descabeluda!” 
(Infantil 3 D)

Criança tem cada uma

No momento da 
tarefa, Maria Clara 
aprouximou-se de 
Letícia e perguntou: 
“O que você está 
pintando? Letícia, 
prontamente 
respondeu: “Ora, o 
chão. Se não eu vou 
cair!” (Infantil 4 A)

Durante uma atividade 
de escrita, Manuela 
perguntou as professoras: 
“Tia, onde é o ‘acento’ do 
ônibus?” As professoras 
responderam: “Na letra 
‘o’”. Manuela, logo disse: 
“Não! Errou! É dentro 
do ônibus, no banco”.                    
(Infantil 5 F)

A educadora Vera estava 
contando uma história e 
disse que a princesa tomou 
banho, arrumou-se, 
vestiu o vestido para ir  ao 
... “forró!”, respondeu 
Carolina rapidamente. 
(Infantil 2 F)

Após a apresentação 
das crianças do Infantil 
2 H, Renata elogiou o 
desempenho do grupo, 
dizendo: “Pessoal, 
vocês arrasaram!”. 
Logo, Yasmin falou: 
“Eu arrasaram 
também!” (Infantil 2 I)

Durante a aula de 
inglês, o professor 
Iuri explicou que 
existem diferentes 
formas de falar Papai 
Noel. Em seguida, 
Lis perguntou: “Tio, 
como se fala Papai 
Noel em Quixadá?”       
(Infantil 5 A)
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