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Casa de Criança
20 anos de dedicação à formação do SER.
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Sumário

No início, um sonho por realizar e a expecta-
tiva se, de fato, iríamos conseguir. Enfim, 
conseguimos. Estamos aqui, e pensar sobre 

os 20 anos da Casa de Criança é poder sentir a exis-
tência do amor, da cumplicidade, do respeito e da 
harmonia em tudo o que foi vivido ao longo desses 
anos.

Neste sentido, é tempo de celebrar e agradecer o 
privilégio de participar do desenvolvimento de muitas 
crianças e com isso reconhecer suas  conquistas, de 
se fazer presente na caminhada de tantas famílias. 
Assim, ao término de um período, percebemos que 
os vínculos construídos se fortalecem e traduzem-
-se em amizades verdadeiras. Além disso, é tempo 
de parabenizar uma  equipe de educadores  íntegra 
e responsável, que busca dar o melhor de si dentro 
do seu compromisso educacional.

Os 20 anos desta Casa é essencialmente a “vivência 
do caminho da construção”. Este caminho que nos 
posiciona frente às possibilidades mesmo diante de 
conflitos, que evidencia a confiança a partir de uma 
comunicação transparente. Um  caminho regado de 
esperança e perspectivas de um mundo mais justo 
e feliz.

Tendo em vista todo este percurso, lançamos uma 
edição especial comemorativa da Revista Criançar. Neste 
número, vocês encontrarão passagens significativas de 
nossa história, projetos que foram realizados no decorrer 
do ano, bem como uma coletânea de textos que abordam 
várias temáticas importantes para a formação de 
nossas crianças. Acreditamos que para sermos “educa-
dores de alma”, como fala Rubem Alves, é necessário ter 
paixão pelo que se faz e vive, pois quando expressamos 
esse sentimento conseguimos tocar o coração do outro 
e, dessa forma, geramos o encantamento pelo que vai 
ser dito e vivido. Assim, surgem várias oportunidades 
de aprendizagens significativas. Desejamos que vocês 
possam se encantar com esta edição, pois reflete tudo 
isso que traz a essência de uma escola chamada Casa de 
Criança.

Com carinho,

Denise Sanford e Heloísa Sena
Diretoras da Casa de Criança
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Casa de Criança:

 Há 20 anos vivenciando o 
caminho da construção

Nunca esqueceremos nossa 
experiência de sala de 
aula, pois consideramos 
de grande valia essa 
presença junto às 
crianças, para exercemos 
melhor a função como 
Diretoras.

o PASSo A PASSo da história da Casa de Criança contado por suas criadoras

1. Como surgiu o nome Casa 
de Criança? (Aline Amaral, 
professora do Infantil 3 C)

Na ocasião em que pensamos 
na existência da escola, nosso 
olhar pedagógico e, conse-

quentemente, nossas leituras 
voltavam-se bastante para a 
metodologia montessoriana, haja 
vista que era a nossa experiência 
profissional como professoras. 
Maria Montessore, primeira 
médica italiana e criadora do 

método montessoriano, desen-
volveu inicialmente seus trabalhos 
com crianças especiais. Depois,  
no ano de 1907, aproximadamente, 
abriu sua primeira escola cha-
mada Casa dei Bambini. Foi exata-
mente daí que veio a nossa Casa 
de Criança. Não podemos esque-
cer-nos de ressaltar a identifica-
ção com este nome, pois traduz 
literalmente nosso contexto.

2. Vocês já foram professoras? 
(Crianças do 1º Ano D)

Como já mencionamos, fomos 
sim. Trabalhamos no Canarinho, 
uma escola que muito contribuiu 
para a nossa formação. 
Nunca esqueceremos nossa 
experiência em sala de aula, pois 
consideramos de grande valia 
essa presença  junto às crianças, 
para exercemos melhor a função 
como diretoras.

3. Como vocês 
fizeram a Casa 
de Criança? (Lina 
Gutierrez, aluna do 
Infantil 5 E)

Foi assim: a tia Denise e a tia 
Heloisa se conhecem desde 
bem pequenas,  pois a casa dos 
seus pais ficava uma em frente 
à outra. O nosso sentimento 
de carinho pelas crianças sem-
pre foi muito presente em nos-
sas vidas, pois gostávamos de 
estar perto delas. Então um dia, 
quando já éramos adultas, uma 
pessoa fez uma pergunta muito 
importante para a tia Denise: “o 
que você mais gosta de fazer?” 
A resposta foi rápida: “Eu gosto 
muito de brincar com as crian-
ças e com elas quero trabalhar”. 
Desta forma, a tia Denise convi-
dou a tia Heloisa para abrir uma 
escola que fosse creche tam-
bém. Já tínhamos uma casa que 
poderia ser emprestada e, pouco 

a pouco, fomos acreditando que 
esse sonho poderia tornar-se 
realidade. Foram vários meses 
reformando esse espaço, confec-
cionando os materiais pedagógi-
cos e elaborando uma proposta 
educacional. A escola foi inaugu-
rada com 3 crianças e 4 educa-
dores, incluindo nós duas. Esses 
números foram aumentando 

gradativamente. Hoje, depois 
de 20 anos, a Casa de Criança 
tem aproximadamente 630 
alunos e 150 educadores. E 
como nas histórias infantis,    
buscamos fazer com que cada 
dia tenha um final feliz.

4. Quais referências de escola 
infantil balizaram o projeto 
Casa de Criança na sua fun-
dação? E hoje, essas refe-
rências são ainda válidas? 
E o que pretendem para os 
próximos 20 anos? (Juliana 
Atém, mãe da    Carolina - 
Infantil 5C)

Conforme comentamos ante-
riormente, nossa experiên-
cia advém da vivência como 
professoras de educação 
infantil, no Instituto Edu-
cacional O Canarinho. Esta 
escola contribuiu muito para 
nossa formação, sendo refe-
rencial de conduta e de valo-
res relevantes à formação 
da criança. Relacionado ao 
método montessoriano, pre-
servamos algumas posturas. 
Dentre elas, a participação, 
a cooperação e a autonomia 
que consideramos importan-
tes para a rotina de sala de 
aula e, principalmente, para 
a formação de hábitos sau-Heloisa e Denise com os primeiros alunos da Casa de Criança, em 1992. Heloísa (esq.) e Denise (dir.) na infância.
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Denise Mascarenhas    
Sanford

Licenciada em Pedagogia - 
UNIFoR
Graduada em Administração de 
Empresas - UECE
Especialista em Infância - Escola 
e Clí nica Psicanalítica do Ceará
Especialista em 
Psicomotricidade Relacional - 
FAP/PR
       

Heloísa Maria 
Câmara de Sena

Licenciada em Pedagogia - 
UNIFoR
Pós-Graduada em 
Psicopedagogia - UNIFoR
Mestra em Psicologia Social e da 
Personalidade - PUC/RS

Dentre tantos 
acontecimentos preciosos, 
os encontros com os ex-
alunos, para comemorar 
os 10, 15 e 20 anos da 
escola, culmina a soma 
destes momentos com o 
carinho e reconhecimento 
de todos que por aqui 
passaram.

os encontros com os ex-alunos, 
para comemorar os 10, 15 e 20 
anos da escola, culminam a soma 
destes momentos com o carinho 
e reconhecimento de todos que 
por aqui passaram.

6. Estamos na escola há mais de 
13 anos, e a sensação de aco-
lhimento é a mesma, apesar 
da escola ter crescido tanto! 
A pergunta que eu e todos nós 

dáveis em nossos alunos. 
A organização e o nível de 
concentração também são 
aspectos relevantes desta 
metodologia.
Sabemos que, nestas últimas 
duas décadas, muitas mudan-
ças ocorreram em torno da 
educação, especialmente na 
educação infantil, que inclu-
sive mudou de nomenclatura, 
antes referida como pré-
-escola, por não ser consi-
derada um espaço escolar, 
propriamente. Atualmente, é 
reconhecida em sua proposta 
formadora tanto em nível 
cognitivo, como socioemocio-
nal. 
Um projeto pedagógico que 
visa a formação de homens 
livres, críticos, participati-
vos e comprometidos com 
uma sociedade mais justa e 
solidária precisa estar ali-
cerçado sobretudo em áreas 
como a Sociologia, Filosofia 
e a Psicologia que, em sua 
essência, contribuem para a 
compreensão do ser humano 
como um todo. Nesta dire-
ção, nossa proposta pedagó-
gica está embasada em teó-
ricos como Piaget, Vigotsky, 
Wallon, Winnicotti dentre 
outros. Importante salientar 
que estamos sempre atentas 
a novos estudos e pesquisas 
que vislumbram a manuten-
ção da qualidade do nosso 
trabalho. 
Em relação ao futuro, é valido 

mencionar que vivemos em um 
mundo tecnológico que envolve a 
criança virtualmente. Neste con-
texto, precisamos manter viva a 
nossa proposta preservando no 
espaço escolar a motivação, a 
alegria e o bem-estar frente a 
uma aprendizagem significativa 
para as crianças. Faz-se neces-
sário alimentar as relações pes-
soais, pois estas representam a 
base para formação do indivíduo 
e muito contribuem na  constru-
ção de uma autoestima saudável.

5. Quais os momentos mais emo-
cionantes durante a trajetó-
ria? (Rebeca, professora do                   
Infantil 3G )

Falar da Casa de Criança é repor-
tar-se a constantes emoções. 
Emoções que giram em torno de 
pequenos gestos e expressões, 
resultantes das conquistas das 
crianças, da alegria e satisfa-
ção das famílias e da realização 
dos educadores com o cresci-
mento das crianças. Dentre tan-
tos acontecimentos preciosos, 

fazemos é: como crescer sem 
deixar de ter esse olhar tão 
delicado e atencioso para as 
nossas crianças? (Rita Arruda 
D´ávila M. Rodrigues, mãe do 
Paulo Marcelo, André - ex-alu-
nos - e Clarisse  - Infantil 5 C)

Inseridos em um sistema capita-
lista, que busca envolver as pes-
soas em um comportamento de 
ativismo, parece-nos que culti-
var a atenção e o acolhimento, ao 
menos para com as pessoas mais 
próximas, é um desafio presente 
em nossas vidas. Esta postura 
reflete aspectos essenciais como 
a solidariedade, respeito, amor e 
confiança, valores que fundamen-
tam a proposta filosófica da Casa 
de Criança. Nossa missão como 
educadores não possui comple-
tude na ausência destes valores 
humanos. São eles que dão sentido 
ao nosso trabalho, pois é através 
de sua vivência que contribuímos 
para a formação do ser e, conse-
quentemente, à existência de um 

mundo mais justo, mais digno.
Sabemos que a essência de cada 
um é o que dá sentido à vida que 
construímos. Assim, acreditamos 
verdadeiramente no que faze-
mos, pois nossa alma se faz sem-
pre presente na Casa de Criança 
e é isso que buscamos nutrir em 
todos aqueles que dão corpo à 
esta casa.

7. Sabemos que para colocar em 
prática uma proposta pedagó-
gica com seus diferenciais faz-
-se essencialmente necessá-
ria a presença de professores 
capacitados. Como acontece o 
processo seletivo na Casa de 
Criança? (Marianne Trindade, 
mãe da Isabela - Infantil 2E)

O investimento na formação de 
nossos educadores começa desde 
o processo de seleção. Primeira-
mente, para desenvolver um bom 
trabalho é preciso gostar e res-
peitar a sua profissão, bem como, 
identificar-se com os valores que 
norteiam as ações da instituição. 
Neste sentido, buscamos fazer o 

Antigo pátio da Casa de Criança.

Tia Fran acompanhando gerações: Ana Carolina (primeira aluna) e sua filha Agnes.

encontro das competências 
teóricas e práticas  com as 
habilidades relacionais que 
favorecem uma vivência har-
mônica. Através de grupos 
de estudos, cursos diversos 
e um acompanhamento sis-
temático, aprofundamos a 
nossa formação teórica e, na 
vivência de grupos da psico-
motricidade relacional, favo-
recemos a construção de 
relações mais autênticas, que 
potencializam a boa comuni-
cação e a união do grupo.



Parabéns, 
Casa de Criança
ACoLHIDA ESCPECIAL marca início às homenagens em comemoração aos 20 anos da escola

Hoje, com 20 anos de Casa de 
Criança, conquistei um espaço onde 
me sinto realizada por estar com es-
sas crianças, dando a elas carinho, 
atenção e respeitando o momento 
de cada uma.

Só tenho a agradecer a Deus, 
Denise e Heloísa por terem 
acreditado em mim e por fa-
zer parte do crescimento 
desta empresa com o nome 
Casa de Criança.

Francisca Dantas 
Funcionária desde 1992.

Em 1992, recebi um convite fei-
to por Denise e Heloísa para 
trabalhar na Casa de Criança.

Fiquei feliz, mas receosa, pois para 
mim era uma experiência nova.

Pensei: “conviver com criança, 
acho que vai ser legal!”

Trabalhei em sala com Denise e 
ajudava Heloísa nas outras ativi-
dades da escola. Falo com orgulho, 
aprendi muito com as duas. Nosso 
quadro de funcionários era peque-
no, só nós três: eu, Denise e Heloísa.   
Alunos, a gente tinha onze, só um    
integral.

Especial - 20 anos
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Nossa Casa
está em festa!
FUNCIoNÁRIoS, AMIGoS E CoLABoRADoRES festejam o 20º aniversário da Casa de Criança

Eu aprendo muito aqui 
na Casa de Criança. 

Aprendi a escrever, desenhar, fazer 
histórias e ser amigo dos amigos.

O que eu mais gosto aqui é de brincar!
Aqui eu brinco de tudo e até de futebol.

Vou ficar com saudade da minha primeira 
escola, mas vou ficar visitando e deixando 

minha irmãzinha . 

Lucas Antero
Aluno do 1º Ano G 



Reencontro de  
Ex-alunos
VOCÊ é único nessa Casa

ACasa de Criança é mais 
do que uma escola para 
mim, é uma segunda casa, 

onde eu tenho um segunda família, 
onde eu entro e tenho uma sensa-
ção maravilhosa, onde eu me sinto 
acolhida por tudo e por todos, onde 
eu guardo momentos inesquecíveis 
e insubstituíveis. Esta casa fez a 
minha infância especial. Os amigos 
que eu fiz lá, apesar de hoje não fa-
lar com alguns, eu ainda me lembro 
deles e muito bem, porque amizade 
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de criança é a mais verdadeira que pode 
existir, uma amizade em que não existe 
interesse, só amor e afeto. E quando eu 
fui para o encontro e entrei na Casa de 
Criança toda enfeitada, com as fotos de 
todas as crianças, eu lembrei de todos 
os dias que eu passava com as tias, com 
o tio Marcelino... e agora deu vontade 
de voltar, viver tudo isso de novo. Foi a 
melhor época da minha vida.

Beatriz Frota Moreira
Ex-aluna da Casa de Criança

Especial - 20 anos

Fazem quase 14 anos que eu che-
guei na Casa de Criança, e foi 
uma das etapas que marcou a 

minha, e acredito que a vida de muitos 
outros, que igual à mim sentem sau-
dades dos velhos tempos. Lembro-me 
das várias manhãs e tardes passadas 
naquele jardim. E que também me vem 
à memória após todos esses anos é o 
canto do Marcelino todos os dias, an-

Porque amizade 
de criança é a mais 
verdadeira que pode 
existir, uma amizade em 
que não existe interesse, só 
amor e afeto.

tes chamado de tio Marcelino. Outras 
“tias” que me lembro muito é a Bel, que 
até hoje me joga água benta no rosto, e 
Núbia, que nos dava banho e nos leva-
va para o refeitório. O encontro de ex-
-alunos, tão esperado por mim, foi mui-
to bom para rever os amigos com quem 
convivi boa parte da minha infância, 

rever as pessoas que nos aturaram 
vários anos. O que mais gostei foi de 
ter visto a minha segunda casa com 
todos de volta, afinal o bom filho à 
casa torna.

Igor Frota Moreira
Ex-aluno da Casa de Criança
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Especial - 20 anos
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Especial - 20 anos



Quem passa por aqui
deixa saudade...
FAMÍLIAS registram lembranças vivenciadas na Casa de Criança

Casa de Criança, casa de 
amor! Doces lembranças 
que jamais serão esqueci-

das.
Difícil conter a emoção quando 

lembramos dos momentos de cari-
nho, amizade, afeto, gratidão, res-
peito e tantas alegrias!

A todas as pessoas que fazem a 
escola ser o que é, todas sem exce-
ção, a vocês os nossos  mais since-
ros agradecimentos!

“Tu te tornas eternamente res-
ponsável por aquilo que cativas”

Josiane, Ricardo, Leo e Marceli-
nho... avós e tias, aqui toda a família 
é fã da Casa de Criança!!!

Josiane Ramalho 
Mãe do Léo e Marcelinho

F alar da Casa de Criança é 
sempre muito bom! Eu po-
deria ficar escrevendo pá-

ginas e páginas sobre o que vive-
mos, eu e meu filhote, nesta escola. 
Mas , como tenho que ser sucinta...
vou procurar escrever em poucas 
linhas. Vai ser difícil!

Lembrar do primeiro dia de 
aula do meu pequeno no berçário, 
sendo recebido com tanto amor 
e carinho e vendo ele crescer e se 
desenvolver em um ambiente tão 
acolhedor,  é maravilhoso!  

Foi na Casa de Criança que o Ivan 
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conheceu o mundo das letras, cada dia 
uma nova descoberta, uma nova 

experiência de vida. Lembro 
de cada comemoração em 

homenagem às mães, 
aos pais, das festas de 

encerramento, sem-
pre de uma sensibi-
lidade ímpar. Tudo 
tocava no fundo do 
nosso coração.  

Na Casa de Crian-
ça, Ivan aprendeu a 

andar de mãos dadas, 
aprendeu a esperar sua 

vez de falar, aprendeu a 
compartilhar seus brinque-

dos. Assim ele aprendeu o princi-
pal: descobrir o verdadeiro sentido de 
uma amizade. Amizades que ele tem 
até hoje. 

Na Casa de Criança sentimos um 
aconchego, um acolhimento, um ca-
rinho, um amor enorme, que são se-
meados no dia a dia. No futuro, essas 
sementes plantadas hoje serão colhi-
das no coraçãozinho de cada uma das 
crianças que por lá passam.

E tenho certeza de que tudo o que 
meu filho viveu lá estará para sempre 
guardado do lado esquerdo do peito. 

Karen Achilles
Mãe do Ivan Alves

Especial - 20 anos A       nossa filha per-
maneceu por 5 
anos na Casa de 

Criança, onde concluiu a 
sua alfabetização. 

Tivemos uma expe-
riência maravilhosa! 
A Casa de Criança nos 
trouxe aquilo que sem-
pre buscávamos na for-
mação educacional e hu-
mana da nossa filha. Sempre 
percebemos a ênfase da escola 
em preparar seus alunos para a 
vida, focando as relações humanas e 
enaltecendo valores tais como a ética, 
o respeito e a cidadania. 

É relevante enfatizarmos que a es-
cola sempre manteve conosco, que so-
mos pais, uma relação transparente e 
de partilha na busca, em conjunto, de 
uma formação permanente e sólida 
para a nossa filha. 

Hoje estamos colhendo os frutos 
dessa formação e preparação que a 
nossa filha recebeu na sua iniciação ao 
aprendizado! 

Agradecemos a todos que fazem 
parte da Casa de Criança pela dedica-
ção, carinho e busca constante da ex-
celência educacional!

Ronaldo e Marília Ramalho
Pais da Lara Ramalho

F alar sobre nossa história na 
Casa de Criança é falar da nos-
sa vida em família.

Lembro- me do primeiro dia em que 
levamos o Arthur para a escola, o co-
ração estava pequenino, apertado. De 
alguma forma o meu filhote já não pre-
cisava somente da mamãe, eram seus 
primeiros passinhos em direção a um 
novo mundo. Ali iniciava-se um perío-
do de encanto, aprendizado e grandes 
construções de valores. 

Chegar nesta casa foi como entrar 
na nossa própria casa, onde desde o 

porteiro, seguranças, professoras, au-
xiliares, coordenadoras até a direção 
sempre encontramos um entusias-
mado “bom dia”, um sorriso aberto e 
contagiante, uma palavra amiga, uma 
felicidade e alegria que se espalhavam 
por toda a escola.

Vivenciamos momentos maravi-
lhosos, inesquecíveis!!! Posso afirmar 
que crescemos juntos com o Arthur e 
guardamos para sempre lindas recor-
dações de um tempo de aprendizado 
em família.

Somos muito felizes e acreditamos 
que não escolhemos apenas a escola 
ideal para nosso filho, mas decidimos 
pela que lhe passou grandes e precio-
sos valores que ele levará por toda sua 
vida.

Somente quem vive, convive na 
“Casa de Criança” consegue entender 
que  levamos para sempre um amor e 
carinho guardados em um lugar muito 
especial nos nossos corações.

Ticiana Rêgo
Mãe do Arthur Homcy Rêgo



Tudo isso
começou na infância...
EX-ALUNoS: talentos na música, dança e literatura
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Especial - 20 anos
“Dançar significa muito para 
mim, é o que mais gosto 
de fazer. É uma maneira                
diferente de me expres-
sar e de sentir o mundo. 
Através da dança, crio laços 
de amizade que vão durar 
para sempre. A melhor coisa 
é subir no palco cheio de gente 
olhando pra você e, quando acaba 
a coreografia, ver todo mundo 
aplaudindo. Essa sensação é 
incomparável, indescritível!”

Natália Macêdo

“A dança faz parte de minha vida desde muito 
pequena, na Casa de Criança. 
Hoje, sinto a alegria de compartilhar com as alunas 
o que pude aprender com minha experiência como 
dançarina.”

Louise Sena

Música
“A música é algo muito importante para mim, pois me           
tranquiliza. Pode ser animada ou calma. Eu descobri essa 
importância com três anos, quando comecei a tocar piano e 
violino sozinho. Fui muito incentivado na escola e aprendi 
bastante durante esse tempo. Dois anos depois, toquei no   
Teatro José de Alencar pela primeira vez. A escola me convidava 
diversas vezes para tocar nas acolhidas 
e esses momentos sempre foram de 
muito valor para mim. Eu sou Gustavo 
Marques Fernandes Bezerra, e faço 
parte dessa história de vinte anos 
da Casa de Criança, assim como essa 
escola faz parte da minha vida.”

Gustavo Bezerra

Literatura
“Desde criança, eu sempre adorei ler. Quando cresci, 
continuei lendo muito. Até escrevi meu próprio livro: 
‘Pensamentos de Sofia’. Desde então continuo, a cada 
dia de minha vida, lendo e escrevendo muito. Não sei 
o que eu seria sem a leitura. Todos os dias tenho que 
ler e escrever alguma coisa, se não é impossível que 
eu consiga ter um dia tão bom. Ler me inspira, me 
agrada, faz com que eu me sinta melhor, mais viva, 
mais completa. Amo a leitura.”

Sofia Osório

Dança



Indíce:
Esta coletânea de tex-

tos envolvendo temas         
diversos foram escolhidos 

com muita atenção e escritos por 
profissionais, pais e educadores espe-

ciais, que fazem parte da história da 
Casa de Criança.

Boa leitura!

1. A importância da primeira infância 
(Lício Campos)

2. Desenvolvimento Organizacional:      
o que temos feito? (Marcília Simeão)

3. Crianças com atraso de linguagem: 
como estimulá-las? (Renata Haguete)

4. A questão dos limites durante a         
infância (Cláudia Marques) 

5. Educação Nutricional: por uma      
correta formação dos hábitos            
alimentares (Sandra Pronk) 

6. Um sorriso encantador (Renata Veras) 

7. Cuidar-se para cuidar melhor          
(Tom Trajano) 

8. Afetividade e seu lugar na escola  
(Anne Lapierre)

9. Tudo mudou... e agora?                      
(Rafaele Ponte)

10. Separação dos pais: o que afeta as 
crianças? (Rosa Bonaparte)

11. Com que idade a criança deve ir ao 
oftalmologista? (Islane Verçosa)

12. Dicas que podem salvar uma vida 
(Geraldo Filho)

13. Arte de educar com arte                  
(Carlos Velázquez)

14. Do bê-a-bá à psicogênese da             
escrita, o que mudou no ensino de                   
alfabetização? (Ana Ásia Almeida)

15. Educação e Filosofia (Marcus Matos)

16. Quando nossos filhos querem o 
desnecessário (Flávio Paiva)

17. Valores Sociais na Infância        
(Heloísa Sena)

18. Desenho Infantil (Ana Flávia Rocha)

19. A autoestima e sua relação                   
com o sucesso (Denise Sanford)

20. Adoção: carinho e cuidado                   
(Silvia Cartaxo)

20 Temas Essenciais 
à Infância
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A 
primeira infância com-
preende o período que vai 
da concepção até os seis 

anos da criança. É uma fase pri-
mordial para o desenvolvimento 
da estrutura física, psíquica e das 
habilidades sociais de um ser hu-
mano.

Apesar de muitas evidências 
científicas, somente nas últimas 
décadas médicos e cientistas so-
ciais reconheceram o importante 
papel de um bom desenvolvimento 
da primeira infância. E assim essa 
fase da vida passou a ocupar um 
espaço na literatura econômica ao 
lado da escolarização, da capaci-
tação em serviço, da saúde pública 
e da aprendizagem informal.

A interação de vários fatores 
leva ao adequado desenvolvimen-
to da primeira infância, como: con-
dições satisfatórias de saúde dos 
pais, nutrição adequada, bons cui-
dados parentais, forte apoio social 
e interações estimulantes fora de 
casa levam a grandes chances de 
sucesso.

Analisando os conceitos bási-
cos mostrados na neurociência e 
no comportamento, destaca-se 
que o desenvolvimento saudável 
da criança, do período fetal até 
os seis anos de idade, define os 
alicerces de uma sociedade bem-

-sucedida e sustentável.
As interações cerebrais são es-

tabelecidas através de um processo 
contínuo, que se inicia antes do nas-
cimento e vai até a maturidade. As 
primeiras experiências podem afetar 
a qualidade dessa arquitetura, esta-
belecendo uma base robusta ou frá-
gil para a aprendizagem, a saúde e os 
comportamentos subsequentes. 

Aproximadamente 700 novas co-
nexões neurais são formadas a cada 
segundo, nos primeiros anos de vida. 
Depois, essas conexões são reduzi-
das através de um processo de sele-
ção, de maneira que os circuitos ce-
rebrais tornam-se mais eficientes. 
Os genes e as experiências moldam 
o cérebro em desenvolvimento. Um 
fator importante nesse processo de 
desenvolvimento é o que foi chamado 
de relacionamento “dar e receber”, 
que se estabelece entre as crianças e 
seus pais e outros cuidadores na fa-
mília ou na comunidade. Na ausência 
dessas interações ou quando os estí-
mulos são inadequados, a arquitetu-
ra cerebral não se forma como seria 
esperado, levando a alterações na 
aprendizagem e no comportamento. 
A capacidade de mudança do cérebro 
vai diminuindo com a progressão dos 
anos. No início da vida é mais flexível, 
no entanto, com o amadurecimento, 
torna-se mais especializado para as-

sumir funções mais complicadas e 
menos capazes de se reorganizar e 
se adaptar a desafios novos e ines-
perados.

Eventos positivos ou negativos na 
primeira infância podem determinar 
os alicerces para sucessos ou insu-
cessos na escola, que podem reper-
cutir na aprendizagem pós-escolar. 
Por sua vez, intervenções de alta 
qualidade têm efeitos duradouros 
sobre a aprendizagem e a motivação. 

É dever da família e da sociedade 
não adiar o investimento nas crian-
ças para quando forem adultos, nem 
aguardar a idade escolar, quando 
poderá ser tarde demais para inter-
vir. Muitas vezes a forma para ava-
liar a educação e a capacitação pro-
fissional fundamenta-se em falsas 
concepções. Considerando resulta-
dos de testes de QI, muitas políticas 
de avaliação desconsideram a im-
portância das competências sociais, 
autodisciplina e outras habilidades 
não cognitivas que provavelmen-
te determinam o sucesso na vida. 
Assim, oferecer boas condições ao 
desenvolvimento infantil poderá ser 
mais eficaz e menos oneroso do que 
tentar tratar as consequências das 
adversidades iniciais mais tarde. 

Dr. Lício Campos
Médico Pediatra

Com o objetivo de pro-
mover melhorias em 
diferentes instâncias 

no contexto da escola, em tor-
no de aspectos que impactam 
na qualidade do processo edu-
cativo, a Casa de Criança tem, 
desde 2010, a contribuição da 
equipe de M. Simeão – Servi-
ços em Psicologia. Dentre os 
melhoramentos, podemos ci-
tar a seleção de professores 
e demais profissionais; ofici-
nas com os profissionais liga-
dos à educação; diagnóstico 
e melhoria dos processos em 
nível institucional e desenvol-
vimento das competências de 
gestão com a equipe pedagó-
gica.

Referente ao processo 
seletivo - visando o alinha-
mento com a proposta 
pedagógica e os objetivos 
instrucionais da Casa de 
Criança -, as psicólogas da 
escola e a direção pedagógica 
delinearam o perfil de compe-
tências dos profissionais e, 
com a utilização de instru-
mentos e métodos de avaliação 
psicológica, técnicas e práticas 
identificam de maneira mais 
precisa suas características. 

Assim, sob o título “Um to-
que de afeto”, foram realiza-
das ao longo de 2011 oficinas de 

afetividade, visando o desenvolvi-
mento de professores da educação 
infantil no que se refere à atitudes 
facilitadoras ao processo de ensino-
-aprendizagem.  

Em 2012, objetivando a otimiza-
ção dos processos educativos de 
ordem relacional/organizacional, 
realizamos um diagnóstico institu-
cional com a equipe diretiva da es-
cola. Nesta ocasião identificamos as 
competências essenciais e as variá-
veis que afetam o cotidiano da es-
cola, os desafios que se apresentam 
e as dificuldades que precisamos 
superar. Esta ação vem se desdo-

brando em novas propostas que 
envolvem a potencialização da 
equipe de direção pedagógica e a 
melhoria dos processos de tra-
balho, notadamente da secreta-
ria e do Bem-Estar Social (BES).

Nosso objetivo com essas 
e outras ações se baseiam na 
crença de que contribuirão com 
a consolidação de nossa propos-
ta pedagógica através da mobili-
zação de todos que fazem parte 
da escola. 

Marcília Simeão
Psicóloga 

A importância da primeira infância

Desenvolvimento Organizacional: 
o que temos feito?

20 Temas Essenciais 
à Infância 20 Temas Essenciais 

à Infância
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A 
comunicação entre os 
pais e seus filhos se ini-
cia antes do nascimento 

e possibilitará o desenvolvimen-
to de uma forte conexão entre 
eles. Crianças que demoram a 
falar e desenvolver a linguagem 
experimentam dificuldades para 
expressar suas ideias, senti-
mentos e desejos e, às vezes, 
isso pode afetar sua relação com 
os pais, os familiares e até mes-
mo com os pares. 

A comunicação ocorre por di-
versos meios e a fala é apenas 
um deles. Outros recursos uti-
lizados para este fim são as ex-
pressões corporal e facial, o cho-
ro, o sorriso, os gestos, o olhar e 
as vocalizações. Algumas crian-
ças utilizam essas ferramen-
tas comunicativas apenas para 
satisfazer necessidades físicas, 
tais como fome, dor ou sono, ou-
tras tentam chamar a atenção 
para si ou obter algo que dese-
jam, e há ainda aquelas que usam 
a linguagem para interagir.

À medida que os familiares 
e os cuidadores respondem de 
forma consistente às mensagens 
de suas crianças, elas irão, gra-
dualmente, desenvolver recur-
sos comunicativos mais elabora-
dos e adquirir a capacidade para 

se expressar por meio da fala. Quan-
do, por algum motivo, este processo 
ocorre de forma lenta, considerando 
a idade e nível sócio-linguístico da 
criança, dizemos que ela possui um 
Atraso de Linguagem.

Em média, até a idade de dois anos 
e meio, quatro estágios subsequen-
tes e interligados poderão ocorrer, 
mas frequentemente as crianças 
apresentarão características de 
estágios distintos. Desse modo, é 
importante que pais e cuidadores 
possam reconhecer as habilidades 
comunicativas de suas crianças e, a 
partir desta percepção, proporcio-
nar atividades e brinquedos que fa-
voreçam o desenvolvimento da lin-
guagem. Para tanto, descreveremos 
a seguir as principais características 
de cada fase e apresentaremos su-
gestões lúdicas de acordo com os 
estágios de desenvolvimento da co-
municação.

 Estágio I: Comunicação Reativa 
- neste nível a criança ainda não se 
comunica de forma deliberada, isto 
é, com um propósito definido em 
sua mente. Seus recursos comu-
nicativos constituem reações aos 
próprios sentimentos e ao que está 
acontecendo ao seu redor. Frequen-
temente a criança ainda não fala e 
a comunicação ocorre por meio de 
movimentos corporais, expressões 

faciais, choro e vocalizações. Ela 
reage quando falam seu nome, olha 
e sorri para as pessoas, reconhece 
a voz dos familiares e já se tornou 
capaz de acompanhar os passos de 
rotinas diárias, como, por exemplo, 
durante o banho.

 Estágio II: Comunicação Inte-
rativa - neste momento a criança 
apreende que as palavras provocam 
reações no outro e, assim, tornar-
-se-á uma verdadeira comunicado-
ra. Ela agora utiliza todos os recur-
sos comunicativos disponíveis para 
se comunicar. São comuns, nesta 
fase, gestos de apontar ou levar o 
adulto pela mão até um objeto de-
sejado, balançar a cabeça dizendo 
“não”, imitar gestos (ex. bater pal-
mas), produzir sons parecidos com 
palavras e, até mesmo, fazer sons 
como se estivesse falando outra 
língua. A criança “interativa” com-
preende palavras familiares ligadas 
à rotina (ex. “tchau”), conhece os 
nomes de objetos do dia-a-dia (ex. 
chupeta, bola), consegue seguir co-
mandos simples (ex. mandar beijo) e 
já compreende o significado da pala-
vra “não”.

 Estágio III: Primeiras Palavras 
- nesta fase a criança passará a se 
comunicar prioritariamente pela 
fala, inicialmente com, pelo menos, 
três palavras, e até o final deste 

período expandirá seu vocabulário 
para cerca de 50 vocábulos. É co-
mum que ela use gestos junto com a 
fala (ex. aponta para um cachorro na 
revista e diz “au-au”) e imite pala-
vras e sons ambientais (ex. sons dos 
animais). Tornou-se capaz de apon-
tar para partes do corpo ou objetos 
quando solicitada, seguir ordens 
sem a ajuda de gestos (ex. coloque 
a boneca para dormir), responder a 
perguntas do tipo “sim ou não” (ex. 
“você quer banana?”) ou a questões 
com “onde” (ex. “onde a mamãe 

está?”) e compreender os nomes de 
inúmeros objetos familiares, pesso-
as e animais.

 Estágio IV: Primeiras Frases - 
agora a criança passará a combinar 
palavras em frases (ex. “mamãe gô” 
– “mamãe chegou” / “já atabô Lili” 
– “já acabou a Mili”). À medida que 
sua capacidade para se expressar 
por meio da fala aumentar ela pode-
rá se comunicar com outros propó-
sitos, tais como descrever um objeto 
(ex. “Cao zu” – Carro azul), narrar 
um evento passado (ex. “A Fifi já fa-

zeu xixi” – “A Fifi já fez xixi”), ou 
informar uma ação (ex. “Vô de-
senhá buleta” – “Vou desenhar 
uma borboleta”). Ela poderá res-
ponder questões com “o que?” 
(ex. “o que você quer calçar?”), 
compreender questões com 
“quem” (ex. “Quem chegou?”), 
entender os conceitos “dentro”, 
“fora”, “grande” e “pequeno” 
(ex. “Pegue a bola pequena”), 
agrupar brinquedos (ex. animais 
de um lado e carros de outro) e 
compreender histórias simples.

Crianças com atraso de 
linguagem: como estimulá-las?

20 Temas Essenciais 
à Infância
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Estágio da 
comunicação reativa

 • Imite os movimentos 
corporais, as ações e as 
expressões faciais da criança;

 • Interprete todos os 
movimentos, ações e sons 
que ela produz “como se ela 
estivesse falando” (ex. quando 
ela olhar para a bola diga “Ah! 
Você encontrou a bola”);

 • Faça comentários (quando 
o telefone tocar diga “É o 
telefone, será que é o papai?”);

 • Descreva o que está fazendo 
(ex. agora eu vou colocar o trem 
no trilho);

 • Faça perguntas mudando 
a entonação da sua fala (ex. 
Você ouviu isso? Acho que é a 
campainha!);

 • Chame a atenção da criança 
brincando de esconder e achar;

 • Ajude a criança a fazer 
pedidos. (Ex. coloque um 
brinquedo favorito fora do seu 
alcance; oferecer apenas um 
gole de suco no copo e espere 
até ela pedir mais, ofereça duas 
opções (você quer a bola ou o 
carro?), escolha brinquedos que 
necessitem de ajuda para abrir 
(ex. pote de massa de modelar);

 • Brinque com fantoches de 
personagens e animais fazendo 
vozes diferentes;

 • Escolha livros com fotografias 
ou desenhos (coloridos, 
brilhantes, com texturas etc) 
de pessoas, objetos familiares 
e ações comuns e livros intera-
tivos que produzem sons.

Estágio da comuni-
cação interativa

 • Imite as ações, as expressões 
faciais e os sons da criança;

 • Interprete as ações, as 
expressões faciais e os sons 
da criança com combinações 
de duas palavras ou sentenças 
simples (ex. quando a criança 
balançar a cabeça dizendo que 
não quer a banana diga “Banana 
não mamãe!”);

 • Brinque com jogos intera-
tivos (pula pirata, pescaria etc) 
e ajude a criança a entender que 
vocês irão alternar a vez (ex. 
agora é a vez do papai / agora 
é a sua vez);

 • Explore livros interativos com 
cenários e objetos (ex. coleção 
Livros em Ação – Brincando no 
oceano);

 • Durante as brincadeiras 
pegue brinquedos semelhantes 
aos da criança e imite suas 
ações com eles;

 • Brinquedos que necessitem 
de ajuda (ex. potes de massa de 
modelar);

Estágio das 
primeiras palavras

 • A imitação das ações, sons 
e palavras da criança continua 
sendo uma ótima estratégia 
para manter a interação;

 • Interprete os gestos, os 
sons e as palavras da criança 
transformando sua mensagem 
em uma ou duas palavras (ex. 
quando a criança mostra o carro 
quebrado e diz “bô” responda 
“Que pena, o carro quebrou”);

 • Promova brincadeiras de 
faz-de-conta  (kit médico, caixa 
de ferramentas, fantasias) 
assumindo papéis diversos (Ex. 
aluno, paciente, policial etc);

 • Ofereça brinquedos com 
múltiplas partes (ex. Sr. Cabeça 
de Batata) que lhe permita 
oferecer duas opções (ex. você 
quer a boca ou o nariz do Sr. 
Batata?);

 • Estimule a criança a 
responder perguntas com “O 
que”, “Onde” e “Quem” durante 
situações concretas;

 • Explore com a criança livros 
“Primeiras Palavras” e livros 
interativos temáticos (ex. festa 
de aniversário). • Construa livros caseiros 

com fotografias da criança, 
familiares próximos, animais de 
estimação etc.

Estágio das 
primeiras frases

 • Repita as palavras da criança 
pronunciando-as correta-
mente (ex. “mamãe cadê meu 
adeviso?” “Seu adesivo? Seu 
adesivo está aqui filho”);

 • Faça comentários sobre o 
que a criança falou (ex. “olha, 
mamãe!” / “Estou vendo filha! 
É uma borboleta na sua blusa!”); 

 • Continue com os jogos de 
faz-de-conta e encoraje a 
criança a imaginar e fantasiar 
(ex. “Será que esta formiga está 
com fome?” ou “Vamos fingir 
que eu sou a princesa Aurora”);

 • Explore com a criança livros 
com histórias simples (com 
frases curtas e repetitivas), 
temas diversos (ex. visita ao 
zoológico) e interativos.

 • Estimule a criança a 
responder perguntas com 
“O que”, “Onde” e “Quem”, 
inclusive sobre fatos passados 
ou futuros;

 • Converse com a criança e a 
encoraje a falar sobre aconteci-
mentos passados (ex. o que 
você fez hoje na escola?);

Desde o nascimento, nos 
deparamos com uma 
série de circunstâncias 

e barreiras que nos impedem de 
fazer tudo o que temos vontade. 
Temos que enfrentar os limites do 
nosso corpo, os de tempo e espaço 
e os da cultura na qual estamos in-
seridos.

Inúmeros profissionais têm afir-
mado a necessidade de se esta-
belecer limites à criança para que 
ela tenha um ponto de referência 
e possa organizar-se, sabendo até 
onde pode “ir”. Há limites neces-
sários no âmbito da concretude da 
vida, os quais têm por objetivo pro-
teger a criança (evitar acidentes), 
bem como limites voltados para o 
âmbito ético (respeitar as pessoas 
para poder ser respeitado).

No entanto, a imposição de limi-
tes tem passado por significativas 
transformações, não só no âmbito 
familiar, mas também nas insti-
tuições escolares. É cada vez mais 
comum um discurso dos pais per-
meado pela dúvida de como “dar li-
mites” e da escola de “como ensinar 
a dar limites”.

O fato é que o homem contem-
porâneo está sendo diretamente 
atravessado por transformações 
sócio-históricas que estão contri-
buindo para as dúvidas com a edu-
cação dos filhos. A saída da mulher 

de casa para o mercado de trabalho, 
as novas configurações familiares, um 
mercado de trabalho seletivo que exi-
ge do profissional dedicação exclusiva, 
uma sociedade consumista, uma confu-
são nos papéis familiares  etc. Toda esta 
realidade nos confronta com a necessi-
dade de educar nossas crianças.

Nos primeiros anos de vida, uma 
criança precisa de uma rotina organi-
zada e de ações, por parte dos que a 
educam, para que possa se organizar 
emocionalmente. Ter horários estabe-
lecidos para acordar, se alimentar, dor-
mir, brincar são ações que vão dando à 
criança condições de compreender que 
existem diferentes tipos de comporta-
mentos para cada situação de nossas 
vidas.

As intervenções verbais por parte 
dos adultos devem ser sempre acom-
panhadas de ações, pois esperar que 
crianças pequenas atendam a deter-
minados comandos como, por exemplo: 
“Não desligue a TV”, “Não pegue na to-
mada” pode não ter o resultado espe-
rado para a situação. Sendo assim, se 
faz necessário tirar a criança da situa-
ção de risco, além de orientar.

A palavra “não” é fundamental para 
que uma criança se estruture emocio-
nalmente com saúde. A sua utilização é 
necessária e mais frequente até por vol-
ta dos três ou quatro anos de vida. Pos-
teriormente, a compreensão de alguns 
limites serão internalizados por ela.

Além disso, não permitir que 
uma criança faça tudo o que quer, 
tenha tudo o que quer - desde um 
brinquedo qualquer ou até mesmo 
a atenção dos adultos em um mo-
mento inadequado - é um meio de 
fazê-la compreender que vivemos 
em sociedade e que cada um de nós 
tem a sua importância. 

As intervenções e interdições 
são necessárias e organizadoras, 
mas o carinho, o cuidado, “fazer os 
gostos” quando for possível e per-
tinente, brincar, admirar as desco-
bertas, se orgulhar das conquistas 
e assegurar à criança o seu lugar de 
importância na família fazem par-
te da difícil e fascinante “Arte de    
Educar”.

Educar não é uma tarefa fácil, 
mas é possível. E aos educadores 
que se deparam diariamente com 
a diversidade humana, sugerimos 
que reflitam sobre suas escolhas 
profissionais e pessoais, sobre suas 
ações e seus resultados. 

Não existe uma receita, mas a 
reflexão sobre as ações e os valores 
que alicerçam nossas vidas pode 
facilitar o mais precioso dos nossos 
deveres: conduzir um ser humano 
para o caminho do bem.

Cláudia Marques
Psicóloga da Casa de Criança

CRP - 1105684

A questão dos limites 
durante a infância

20 Temas Essenciais 
à Infância

Dra. Renata Haguette
Fonoaudióloga

CRFa 6629

Esta página apresenta ações que poderão estimular a criança no desenvolvimento da linguagem.
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Nossos hábitos alimentares 
são adquiridos ao longo 
da vida, destacando-se 

os primeiros anos como um pe-
ríodo fundamental para o condi-
cionamento deles. Neste sentido, 
a educação nutricional aplicada a 
essa faixa etária consiste no meio 
mais concreto de orientação para o 
aprendizado, adequação e incorpo-
ração de escolhas alimentares mais 
saudáveis. 

Contudo, para alguns pais, esta-
belecer disciplina alimentar aos fi-
lhos é uma missão que parece quase 
impossível. Deste modo, buscamos 
reunir seis dicas simples e eficazes 
que poderão ajudá-los nesta difícil, 
mas gratificante, missão.  

1) Converse sobre a importância de 
uma alimentação variada e saudável. 
Na medida do possível, explique ao seu 
filho a função dos alimentos, a impor-
tância de cada grupo alimentar e o mo-
tivo da alimentação ser variada e não 
conter apenas guloseimas.

2) Elabore cardápios coloridos.As co-
res dos alimentos ajudam a compor a 
apresentação do prato e são ótimas 
para atrair a atenção e o apetite do seu 
filho. Para isso, as frutas, os legumes e 
os folhosos são bons aliados. Incentive-
-o a identificar, nomear e contar as co-
res presentes no seu prato.

3) Dê bons exemplos. Se você bebe 
refrigerante durante as refeições, não 
adianta recomendar que seu filho tome 
suco de frutas naturais. Da mesma for-
ma, é importante que você coma verdu-
ras e legumes com satisfação para que 

ele siga o seu modelo. Assim, quando 
for fazer uma refeição com seu fi-

lho, ressalte o gosto dos alimen-
tos, pois a sua opinião é muito 

importante.

4) Integre seu filho na ela-
boração e na preparação 
do cardápio. Elaborar o 
cardápio junto com seu 
filho pode despertar seu 
gosto por alimentos que 

antes não comia. Pegue 
várias revistas com fotos e 

desenhos de alimentos, re-
corte e cole em folhas separa-

das, uma para cada dia da semana. 

Depois, leve-o à cozinha e peça ajuda 
para preparar o cardápio. Sempre ha-
verá alguma coisa que ele possa fazer 
e, com certeza, vocês irão se divertir 
bastante.

5) Sempre que possível, leve seu fi-
lho à feira ou ao supermercado.Para 
que seu filho tenha contato com os ali-
mentos e participe da compra, mostre 
as diferentes frutas, verduras e legu-
mes, enfatizando a importância do seu 
consumo. Ao passar pelas barracas ou 
prateleiras a curiosidade dele poderá 
ser um bom motivo para que prove os 
alimentos que ainda não conhece. 

6) Não ceda ao primeiro “não”. Nem 
sempre a criança concorda em comer 
uma preparação que lhe é oferecida 
pela 1ª vez. Algumas precisam provar o 
mesmo alimento de 8 a 10 vezes antes 
de aprová-lo e incluí-lo em seus hábi-
tos alimentares. Seja firme, mas com 
equilíbrio, pois insistir é diferente de 
forçar. 

Esperamos que estas dicas possam 
auxiliar os pais no cuidado com a ali-
mentação do filho. Devemos lembrar 
que o resultado deste esforço e dedi-
cação fará com que ele adote, durante 
toda a vida, escolhas alimentares mais 
saudáveis, que irão favorecer o seu 
crescimento e desenvolvimento, além 
de prevenir uma séria de doenças crô-
nico-degenerativas na idade adulta.

Sandra Ponk
Nutricionista da Casa de Criança

CRN/6-3877

Educação Nutricional: por uma 
correta formação dos hábitos 
alimentares. Logo após o nascimento, 

na fase da amamentação, 
aparecem as dúvidas so-

bre os cuidados com a saúde bu-
cal do bebê. Recomenda-se que 
a primeira consulta ocorra nos 
primeiros seis meses, para que 
o odontopediatra possa acom-
panhar a sequência eruptiva dos 
dentes e esclarecer dúvidas sobre 
cuidados necessários para que a 
criança não desenvolva “cárie de 
mamadeira”.

Com o surgimento dos primei-
ros dentinhos, surge a necessida-
de da aplicação do flúor, apropria-
do para a idade, em um ambiente 
desenvolvido para a criança. O 
dentista estará  apto para acolher 
o pequeno paciente e a orientar os 
pais sobre hábitos de higiene oral,  
alimentação adequada  e  remoção 
da chupeta.

A sucção digital e o uso das chu-
petas podem ocorrer, mas devem 
ser retiradas de forma gradativa 
e com bastante carinho e conver-
sa até os 3 anos. O prolongamen-
to destes hábitos pode acarretar 
prejuízos para a saúde bucal da 
criança. Podem levar ao apareci-
mento de cáries, problemas gen-
givais e mal-oclusões, que  seriam 
alterações no encaixe entre os 
dentes e possível desarmonia de 
língua e lábios.

À medida em que as crianças vão 
crescendo e praticando esportes 
aumenta o índice de traumatismo 
dentário, que compreende desde 

uma simples fratura de esmalte até a 
perda definitiva e precoce do elemen-
to dentário. Devemos estar atentos, 
pois qualquer uma destas situações 
requer um atendimento de urgência  e 
uma boa orientação sobre o assunto.

Em torno do assunto em foco, per-
cebemos que a infância é uma fase 
linda na vida de nossos filhos, e que 
o dente decíduo (dente de leite) deve 
ser cuidado para  que ele permaneça o 

Um Sorriso Encantador
tempo correto na boca da criança, 
pois dentre outras funções por ele 
desempenhada, podemos citar: 
estética, guia de erupção do per-
manente, preservação do espaço, 
fonação e saúde geral da criança.

Dra. Renata Veras
Especialista em Odontopedia-

tria e em Endodontia; Mestranda 
em Patologia Oral
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A 
sabedoria de Ghandi 
nos convida a nos res-
ponsabilizarmos.

Assumindo a responsabilida-
de por si, o ser humano natural-
mente sentir-se-á compelido a 
responsabilizar-se pelo outro e 
pelo próprio planeta.

Diante de um sistema fali-
do que vivemos, que enaltece o 
egoísmo, o egocentrismo, urge 
a necessidade de avaliarmos 
quais valores temos cultiva-
do, praticado, pensado, falado 
e sentido. E consequentemente 
passado para aqueles que con-
vivemos, dando destaque às no-
vas gerações, haja vista que a 
sobrevivência da nossa espécie 
depende diretamente delas e de 
nossas escolhas. 

É comum ouvirmos comen-
tários acerca da violência, quer 
seja física, emocional ou mental; 
da desonestidade, da corrupção 
e de tantos outros temas per-
tinentes à negatividade. Que 
existe, qualquer que seja a di-
mensão, em todos os seres hu-
manos.

Acontece que na maioria das 
vezes não assumimos a nossa 
parte como geradores destas 
distorções. Tendemos a julgar 

e a culpar os outros. Enaltecendo 
uma separatividade, bons e maus, 
superiores e inferiores, certos e er-
rados. E é “lógico” que “nós” somos 
os bons, superiores e certos. Somos 
vítimas desse “outro” que gera, e  
é causador  dos nossos problemas. 
Quanta imaturidade ainda a nossa, 
não é mesmo? Existe em todos nós, 
é bem verdade, a dualidade. Virtu-
des e defeitos, alegria e tristeza, 
por exemplo. Isso é ser humano. 

É chegado o momento de rever-
mos essa “Lógica”. Revermos nos-
sos  valores, hábitos, ações, pala-
vras e pensamentos. E assumirmos 
que de algum modo nós contribuí-
mos com o contexto atual.

Somente assumindo a nossa par-
te como causadores das distorções, 
poderemos modificar as consequ-

ências. Reações estas que nos atin-
gem a todos. A nós e em especial as 
nossas crianças.

 Podemos esperar que elas vivam 
as suas experiências e aprendam 
por elas mesmas. Mas, e se puder-
mos fazer mais que isto e efetiva-
mente ajudá-las?

Daí surge o desafio de como me-
lhor podemos contribuir para ajudar 
os pequenos. Afinal, se somos o re-
sultado de todas as nossas vivên-
cias, somos também responsáveis 
pela formação dos valores de nos-
sas crianças.  

 Respeitando a idiossincrasia de 
cada ser, elas estão “disponíveis” 
para serem influenciadas. 

Precisamos escolher um modo de 
vida em que respeitemo-nos como 
humanos, que podemos cometer 
erros, mas que estejamos atentos 
para corrigi-los e evitá-los. De tal 

forma que possamos ser agentes 
beneficamente ativos na formação 
de nossas crianças.

Essa atitude diferenciada, com-
prometida, passa necessariamente 
pela nossa autotransformação.

E para nos transformarmos pre-
cisamos estar inteiros a cada mo-
mento para que possamos nos au-
tobservar. Ao nos observarmos 
poderemos nos conhecer mais. E 
quanto mais nos conhecermos, po-
deremos nos responsabilizar, cons-
cientemente, por nossas escolhas. 
Assim, podemos escolher fazer di-
ferente, fazer melhor. 

Hoje é comum as pessoas dizerem 
que fazem o que querem pois são li-
vres. Mas, e as consequências...?

Há muitos anos atrás, recebi em 
meu consultório um homem com 
aproximadamente 50 anos. Foi en-
trando tentando conter as lágri-
mas. O acolhi e falei que ele poderia 
chorar. Quando ele conseguiu falar, 
expressou seu sofrimento com seu 
filho de 18 anos. Acabara de desco-
brir que o mesmo tornara-se usuá-
rio de drogas. Ele, um bom homem, 
digno, trabalhador, responsável. Ao 
descobrir que o rapaz estava usan-
do cocaína, buscou-o para conver-
sar. Eis que o jovem volta-se para 
ele com raiva e grita: “Conversar? 
Onde é que você estava todos es-
ses anos que não me procurou prá 
conversar, prá brincar comigo, prá 
me dar carinho, prá saber dos meus 
sofrimentos? Agora quer conver-
sar?”. Daí em diante ele parou para 
rever sua vida, suas escolhas.

As crianças necessitam da pre-
sença participativa e afetiva dos 
pais, para se sentirem amadas. Isso 
acontece através das brincadeiras, 

do chamego, da comunicação 
clara dos sentimentos, das re-
gras, das leis.  Seguras de que 
são amadas, fortalecem seu 
autoconceito, seu próprio va-
lor. E assim estarão mais auto-
confiantes para irem ao mundo, 
certas de que têm na retaguar-
da uma base sólida a lhes apoiar. 
Aconteça o que lhes acontecer, 
confiarão. E seguirão.

Ao contrário, se não se sen-
tirem seguras quanto ao amor 
de seus pais, por mais que es-
tes deem, elas estruturarão um 
autoconceito depreciativo e a 
insegurança estará presente na 
base de sua identidade, influen-
ciando decisivamente em sua 
vida.

Somos livres para escolher as 
sementes antes de plantá-las, 
depois disso só nos resta espe-
rar a colheita . Por isso escolha-
mos as sementes da amorosida-
de  no falar, no pensar, no agir. 
Comprometamo-nos a exercitar 
o amor e nossas crianças cres-
cerão saudáveis. Naturalmente 
mais amorosas consigo, com o 
próximo e com o nosso planeta.

Iniciei este texto com as 
palavras de um grande mestre. 
Lembremo-nos de outro, 
Francisco de Assis: “Se as 
palavras convencem, são os 
exemplos que arrastam”. Que 
esse exemplo, de vivência do 
amor, possa vir naturalmente, 
como consequência do autoco-
nhecimento e da autotransfor-
mação.

Paz e bem a todos!

Tom Trajano                        
Psicólogo e Psicoterapeuta

CUIDAR-SE para cuidar 
MELHOR

Tenha sempre                         
bons pensamentos 

porque os seus pensamentos se          
transformam em suas palavras. 

Tenha boas palavras porque as suas palavras se 
transformam em suas ações. 

Tenha boas ações porque as suas ações se        
transformam em seus hábitos. 

Tenha bons hábitos porque os seus hábitos se 
transformam em seus valores. 

Tenha bons valores porque os seus valores se 
transformam no seu próprio destino. 

Mahatma Ghandi

20 Temas Essenciais 
à Infância
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Sabemos que a afetividade 
de que a criança precisa é 
tão importante ou mais que 

o alimento necessário para crescer.
Mas qual é a origem dessa ne-

cessidade? Acreditamos que isto 
se deve ao traumatismo do par-
to. o feto durante 9 meses vive 
no ventre maternal um estado de 
bem estar fusional, isto é, de não 
separação, onde ele está imerso no 
meio placentário que envolve todo 
o seu corpo. Ele não espera nada do 
exterior, pois todas suas necessi-

dades fisiológicas são automatica-
mente satisfeitas.

O nascimento vai retirá-lo desse 
bem-estar difuso. Ele é brusca-
mente atacado por uma infinidade 
de sensações (a luz, o frio, o ar, o 
contato de objetos duros e de ou-
tras pessoas etc...) que vêm do 
exterior e que penetram em seu 
corpo de maneira mais ou menos 
agressiva. 

A transição desse ambiente 
uniforme, que garantia a vida in-
trauterina, vai gerar não somente 
um traumatismo, mas também um 

Quando vi Aline pela pri-
meira vez, lembro das 
palavras da neonatolo-

gista embalando o meu olhar na-
quele bebê que acabara de vir ao 
mundo: “Esta é a Aline, sua filha”. 
Meus olhos encheram-se de lá-
grimas e eu não sei e nem posso 
explicar o amor que sentia na-
quele instante. Acredito que mui-
tas mães e pais devem estar se 
identificando com este momento, 
mas nem todos escutaram: “Sua 
filha tem Síndrome de Down”.

Como o título deste texto res-
salta: TUDo MUDoU. Mudou a 
minha imagem de um filho per-
feito idealizado, mudou o meu 
ânimo, minha alegria deu lugar 
a uma grande tristeza. Mudou o 
olhar das pessoas, mudaram os 
sonhos que havia planejado para 
ela, enfim, tudo mudou e eu não 
sabia o que fazer.

Recebi anonimamente um 
texto cujo título era “Enterre os 
mortos, cuide dos vivos e feche 
os portos”, ou seja, precisava 
enterrar a ideia do filho que es-
perava receber e cuidar do filho 
real que estava em meus braços. 
Além disso, não poderia deixar 
a tristeza me abater novamen-
te. Comecei então a ir à luta, o 
questionamento do “E agora?” 
deu lugar à certeza de  não parar, 
buscar, lutar, sair da minha aco-
modação e nunca subestimar mi-
nha filha. Com 10 dias de nascida, 
Aline começou a estimulação e 
desde então não parou. Pensava 

vácuo, uma sensação profunda e difusa 
de perda, de incompletude.

O recém-nascido, na sua prema-
turidade orgânica, sobrevive apenas 
através do corpo do outro e, sobre-
tudo, pelo desejo afetivo do outro de 
fazê-lo viver e crescer. Desejo afetivo 
que nós também chamamos de amor. 

Todos nós já experimentamos esse 
traumatismo do nascimento e as com-
pensações funcionais da maternidade. 
Neste contexto, o grau de satisfação 
ou de frustração dependerá da per-
sonalidade nossa de pais. Nós esque-

cemos, mas permanecem 
cicatrizes profundas em 
nosso inconsciente. A fal-
ta nunca é inteiramente 
preenchida, e se mantém 
durante toda a nossa vida 
esta busca permanente 
de afeto e ternura.

Para o bebê e crianças 
pequenas, a necessida-
de de afeto quando não é 
atendida pode represen-

tar uma falta tão profunda que pode-
rão construir uma personalidade pato-
lógica.

A escola precisa atender esta ne-
cessidade. Mas por qual medida?

A psique não é apenas a inteligência, 
racionalidade e lógica. A psique é tam-
bém as emoções, humores, sentimen-
tos de prazer e desprazer associados 
em relação ao outro. Esta experiência 
emocional é o componente fundamen-
tal da personalidade. É diferente da 
“experiência intelectual”, mas inter-
fere constantemente nas condições de 
vida da criança, pois ela vive com seus 

que iria demorar muito a andar e deu 
seus primeiros passos com  01 ano e 
03 meses, que demoraria a falar, mas 
logo ouvi um doce “mamãe” ecoando 
pela casa.

Enterrei os mortos, estava cui-
dando dos vivos e achava que havia 
fechado os portos, mas a entrada na 
escola me encheu de medos e uma 
série de dúvidas norteavam meus 
pensamentos: “será que consegui-
rá se socializar?” A escola percebeu 
minha ansiedade e com muito asser-
tividade me pontuou e me fez refle-
tir. Desde então, tenho a certeza de 
que fechei os portos para os meus 
questionamentos e Aline me provou 
o contrário novamente, é super so-
ciável, busca o outro e este a solicita.

Hoje minha filha tem 03 anos e sou 
grata à Casa de Criança por me aju-
dar nesta missão de ser mãe. Afinal, 
todas temos nossas dificuldades, 
independente se o filho é branco, é 
pardo, negro, baixo, alto, com 
ou sem Síndrome de Down. 
Todas temos que, a cada 
dia, nos adaptar à vida, 
não esperando que ela 
se adapte aos nossos 
desejos de querer 
que nosso filho seja 
de um jeito ou de 
outro, pois se para-
lisamos nesta fase 
deixamos passar o 
que de bom eles têm 
a nos oferecer.

Portanto, quando 
tudo mudar e você não 
souber o que fazer, lembre-

sentimentos tanto quanto, e às vezes 
até mais, que a sua inteligência.

A escola é um dos elementos mais 
importantes do ambiente social onde 
a criança passa horas, todos os dias, 
ao longo de sua infância e adoles-
cência. Tendo em vista a ausência 
dos pais, não é somente um lugar de 
aprendizagem, torna-se um lugar de 
vida para a criança. Neste contexto, a 
educação não é apenas para adquirir 
conhecimento, mas também deve se 
preocupar igualmente com a forma-
ção da personalidade em seus aspec-
tos mais profundos.

As dificuldades de ordem afetivo-
-relacional existem em todas as 
crianças em um momento ou outro de 
sua maturação. 

A experiência corporal está intima-
mente ligada ao desenvolvimento in-
telectual, como também ao equilíbrio 
emocional. Atualmente, esta  ideia é 
universalmente aceita sobre o plano 
intelectual e teórico. Compreendendo 
a importância da afetividade, algumas 
escolas oferecem um espaço chama-
do Psicomotricidade Relacional, que 
possibilita à criança o refinamento 
das habilidades motoras, relacionais 
e o desenvolvimento de suas capaci-
dades intelectuais. Lá ela projeta suas 
dificuldades emocionais e elabora os 
seus conflitos, encontra-se com os 
outros e aprende a se relacionar e a 
confrontar seu desejo com o dos de-
mais. Esses são os primeiros passos 
para a socialização.

Anne Lapierre
Analista Corporal da Relação

-se primeiramente que tem todo 
o direito de sofrer, de chorar, de 
se indignar, mas aprenda a sair 
desta condição e adaptar-se ao 
novo, pois aprendi com Darwin 
que “na natureza não sobrevi-
ve nem o mais forte, nem o mais 
inteligente, mas o que melhor 
se adapta”. Os planos mudam, o 
caminho não é tão reto, há cur-
vas, bifurcações que nos levam 
às vezes a um lugar que não pla-
nejamos. Mas que tal experimen-
tar este lugar e fazer dele tão 
significativo quanto o outro que 
perdemos? Afinal, se ficarmos 
chorando pelo outro, nunca sorri-
remos com as maravilhas do novo 
destino.

Rafaele Ponte
Psicóloga – Neuropsicóloga  e

Mãe da Aline Ponte (Inf. 2 F)

Afetividade e seu lugar na escola Tudo mudou... e agora?
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Considerando 
que a famí-
lia tem, como 

uma das funções 
principais, as influ-
ências que residem 
no fato de propor-
cionarem um am-
biente e as condições 
necessárias para o 

desenvolvimento 
da personalidade 

da criança, discor-
reremos ao longo do 
texto sobre tais im-
plicações.

Sabemos, por 
nossa experiência 
clínica, que os pro-
blemas infantis con-
tinuam a originar-
-se, em sua grande 
maioria, na dinâmica 
familiar. Conside-
rando isso, observa-
-se que em famílias 
que passam por 

grandes conflitos 
emocionais, no que 
diz respeito à or-
ganização afetiva, 
é comum que os 
filhos passem por 
dificuldades psico-

lógicas e afetivas, como por exemplo, 
desafeto, inibições sociais e intelec-
tuais, carências, angústias, depres-
são, sensações de abandono, dentre 
outras manifestações psíquicas, que 
se manifestam no comportamento 
infanto-juvenil.

Dependendo do contexto no qual 
a criança esteja inserida, algumas  
não conseguem enfrentar a reali-
dade, demonstrando-se retraídas 
e apresentando comportamentos 
alternados, ora agressivas, ora co-
operativas, episódios de rejeições e 
ansiedades.

Na clínica, os pais nos revelam 
verdadeiras oscilações no humor e 
sinais de ambivalências no seu de-
sejo real ou imaginário. A separação 
dos pais, para a maioria das crian-
ças, revela dificuldades inerentes à 
singularidade de cada criança, den-
tro da sua referência familiar. Ou-
tro aspecto importante para nossa 
reflexão é que podemos considerar 
que alguns casais se separam entre 
si, e há aqueles que se separam da 
família. Este último, comportamen-
to parental, pode gerar transtornos 
psicoafetivos ao longo do desenvol-
vimento psicológico da criança en-
volvida.

As referências maternas e pater-
nas são elementos cruciais, básicos e 

necessários para o desenvolvimento 
psíquico da criança, pois cada um dos 
pais simboliza para ela a sua imagem 
de identificação.

Françoise Dolto menciona a im-
portância da referência do ambiente 
e do espaço em que a criança cresceu 
ao lado de seus pais, relatando que 
quando perdem tal espaço podem vir 
a vivenciar desestruturações no ní-
vel afetivo e em nível espacial.

               “Quando os pais vão 
embora, caso o espaço já não 
seja o mesmo, a criança não 

mais se reconhece nem mesmo 
em seu corpo, ou seja, em seus 
referenciais espaciais e tempo-
rais, já que uns dependem dos 

outros. Se, ao contrário, quan-
do o casal se desfaz, a criança 
pode permanecer no espaço em 

que os pais tinham sido unidos, 
há uma mediação e o trabalho 
do divórcio é feito de maneira 

muito melhor para ela. Não 
sendo assim, como seu corpo 

se identifica com a casa que 
ela vive, e já que essa casa fica 

destruída para ela, pela au-
sência de um dois pais ou pela 
mudança do casal, ou quando 
ela própria tem de deixá-la, a 
criança vivencia dois níveis de 

desestruturação: no nível espa-
cial, que repercute no corpo e 

no nível da afetividade, através 
de sentimentos dissociados”. 

(F. Dolto. Quando os pais se 
separam. RJ, 2011, p.18).

É importante salientar as ques-
tões pertinentes à escola, no que 
diz respeito à dinâmica de cuidados 
com a criança. Sendo possível para 
os pais, o ideal e mais saudável men-
talmente para ela é que possa per-
manecer na sua escola, onde ela é 
acolhida pelos professores e amigos. 
É fundamental que os pais possam 
perceber a contextualização escolar 
para não afetar o equilíbrio psicoló-
gico ou comprometer o seu cresci-
mento e desempenho dentro do âm-
bito escolar.

É natural que alguns pais apre-
sentem algumas dificuldades em 
esclarecer aos seus filhos sobre o 
processo de separação, uma vez que 
preferem evitar o sofrimento deles. 
Acreditam, assim, que essa esco-
lha possa ser menos traumática. Na 
verdade, mesmo sabendo o quan-
to é difícil conversar com as crian-
ças sobre tal assunto, as crianças e 
os adolescentes precisam saber, de 
seus pais, o que houve nessa relação. 
Assim, uma possível omissão pode 
ser mais prejudicial à criança, do que 
a própria verdade. 

A importância de contar aos fi-
lhos sobre a possível separação e de 
como as coisas serão definidas pro-
picia que a criança possa conversar 
com alguém sobre o que aconteceu 
com seus pais. Assim sendo essa au-

Separação dos pais:
o que afeta as crianças?
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torização, mediante o diálogo das 
relações, fortalece a criança para 
perceber o que houve no senti-
mento afetivo dos pais, passando 
a vivenciar, a enfrentar e a acei-
tar as dificuldades existentes 
neste processo de forma inteira 
e não fragmentada.

São muitos os motivos que po-
dem levar um casal a “escolher” 
por um processo de separação, 
mas precisamos sempre lembrar 
que os filhos não precisam e não 
devem presenciar as discussões. 
É importante que os pais assu-
mam a responsabilidade de sua 
separação e que se possa fazer 
uma preparação com os filhos.

Rosa Bonaparte
Psicóloga Clínica
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A 
visão é responsável pela 
captação de aproxima-
damente 80% das in-

formações do meio ambiente que 
chegam ao cérebro; a sua ausên-
cia desde os primeiros dias de 
vida causa um grande prejuízo ao 
desenvolvimento neuropsicomo-
tor global da criança, sobretudo 
no nível da aquisição de conceitos 
básicos para as funções motoras, 
para a aquisição da linguagem e 
na integração social. Afeta ainda 
os aspectos psicológicos, com re-
percussão em todas as etapas da 
sua vida.

A prevenção começa desde 
os primeiros dias de vida. Após 
o nascimento, toda criança deve 
fazer o teste do Reflexo Verme-
lho, mais popularmente conhe-
cido como “teste do olhinho”. É 
um exame rápido, simples e in-
dolor, que pode ser realizado pelo 
pediatra ou pelo oftalmologista 
durante os primeiros 30 dias de 
vida e, se possível, antes mesmo 
do bebê sair da maternidade. O 
exame também deve ser repetido 
nas próximas consultas pediátri-
cas e oftalmológicas durante toda 
a   infância.

  É possível identificar com este 

teste enfermidades que comprome-
tem o eixo visual, como a catarata 
congênita, o glaucoma congênito, re-
tinoblastoma (tumor ocular mais co-
mum em criança) e os processos de 
má-formação ocular. O teste do olhi-
nho também pode detectar traumas 
de parto, hemorragias, inflamações 
e infecções. Detectada alguma anor-
malidade, a criança deverá ser enca-
minhada a uma consulta oftalmológi-
ca completa, incluindo muitas vezes 
exames especiais, como mapeamento 
da retina e ultrassom.

Caso não haja nenhuma anorma-
lidade, recomenda-se que a criança 
volte a um oftalmologista a partir 
dos três anos de idade, na idade pré-
-escolar. Nessa fase, o médico pode 
fazer uma avaliação geral da saúde 
da visão da criança para identificar 
problemas de refração, estrabismo 
ou outras deficiências. É também 
nessa fase que começa a prevenção 
à Ambliopia, que se caracteriza por 
uma diminuição da acuidade visual, e 
tem como causas mais frequentes o 
estrabismo (olho torto) e erro de re-
fração mal corrigido – hipermetropia, 
miopia e astigmatismo elevados. E 
se iniciado o tratamento logo após o 
diagnóstico o quadro pode reverter, 
de preferência antes dos 7/8 anos 

de idade. Muitas vezes é necessá-
rio apenas o uso de óculos e oclusão 
para este tratamento.

Alterações no modo de agir da 
criança como esfregar os olhos com 
frequência, hipersensibilidade à luz, 
piscar excessivamente, apertar os 
olhos ao ver TV, inclinar a cabeça 
para fixar melhor um objeto e che-
gar perto do quadro ou do papel 
na hora de escrever são sinais que 
podem indicar problemas de visão. 
Queixas das crianças como dizer que 
não enxergam bem, que a visão está 
borrada, queixa de dor nos olhos ou 
tontura após esforço visual devem 
ser levadas também a sério, e para 
esclarecimentos da causa e sinto-
mas o oftalmologista deve ser con-
sultado. 

Crianças muito quietas ou mui-
to hiperativas também precisam 
passar por um oftalmologista, para 
verificar a acuidade visual. Pois às 
vezes seus comportamentos estão 
associados à baixa visão. É impor-
tante que pais e professores este-
jam sempre atentos a essas queixas. 

Dra Islane Verçosa
Oftamologista

Com que idade a 
criança deve ir         
ao oftalmologista?

Dicas que podem
salvar uma vida

Atualmente os acidentes 
envolvendo crianças, in-
felizmente levando um 

grande número delas ao óbito, já 
são considerados uma questão de 
saúde pública, e não podem passar 
despercebidos por pais ou respon-
sáveis, pois tais situações não es-
colhem local, nem hora para acon-
tecer. Pelo exposto fica evidente a 
necessidade de investirmos na pre-
venção de acidentes, e a primeira 
etapa deste processo seria modifi-
car o conceito de que os acidentes 
estão relacionados com casualida-
de e imprevisibilidade. Temos que 
compreender que eles ocorrem 
por falta de prevenção, e que uma 
grande parte dos óbitos ou agra-
vamento da lesão ocorre pelo fato 
de que os pais ou responsáveis não 
estão preparados para prestar os 
primeiros socorros. 

Com base neste comentário fi-
quem atentos a estas importantes 
dicas de prevenção:

 A primeira e mais importante 
dica é: mantenha a calma. Entenda 
que seu desespero somente tra-
rá mais problemas para a vítima, 
depois, independente do grau da 
queimadura, submeta o queimado 
ao banho em água corrente por 
pelo menos dez minutos. Enquan-
to isto acione o SAMU (192), e caso 

queira remover o queimado, faça-o 
após o banho, e conduza-o envolvido 
em panos molhados.

 Não faça uso de álcool líquido, pois 
são altamente inflamáveis, e mesmo 
usando álcool em gel trate de guardá-
-lo em local seguro, longe das crianças, 
que têm um verdadeiro fascínio por 
fogo, e afastado de fontes ígneas como 
churrasqueiras, fogões, fogareiros etc.

 Habitue seu filho a não alimen-
tar-se e falar ao mesmo tempo, não 
simplesmente por ser uma questão de 
educação, mas por sabermos que ao 
falarmos de boca cheia, no ato da fala, 
liberamos a passagem do ar (abrimos 
a glote), como também permitimos a 
entrada de corpos estranhos nas nos-
sas vias aéreas, fato comum envolven-
do crianças e que pode levar ao óbito.

 Lembre-se, caso nos deparemos 
com alguém que desobedeceu esta 
regrinha básica (comer primeiro, falar 
depois) e esta pessoa esteja tossindo 
fique atento a estes detalhes: 

• A tosse é um mecanismo de defesa, 
portanto oriente para que continue 
tossindo;
• Peça para que a vítima continue tos-
sindo e levante a cabeça, assim irá 
captar mais oxigênio;
• Não bater nas costas, pois isto só 
prejudica, e nunca ofereça água ou ou-
tros líquidos para a vítima beber.

 Caso a vítima não consiga tos-
sir o engasgo é classificado como 
total, então posicione-se atrás da 
vítima, ponha um de seus pés en-
tre as pernas dela, para que possa 
apoiar-se, abrace-a pressionando 
em seu abdome logo acima do um-
bigo. Esta manobra já salvou a vida 
de muita gente. 

 Jamais deixe as tomadas sem 
proteção, pois as crianças ao vê-
-lo ligando ou desligando um ele-
trodoméstico, inocentemente, irão 
copiá-lo, e quase sempre o farão 
com objetos de metal como facas, 
garfos, chaves, ou mesmo com os 
dedos.

 Mantenha remédios e produ-
tos de limpeza longe do alcance 
das mãos, e na realidade o melhor 
é deixá-los longe, até mesmo do 
alcance visual, para que não sejam 
tentados a irem, tocá-los ou inge-
ri-los. Caso ocorra a ingestão des-
te produtos conduza a criança até 
o hospital mais próximo, não pro-
voque o vômito, e não esqueça de 
levar o recipiente do produto, pois 
será de fundamental importância 
para um diagnóstico preciso e um 
tratamento adequado.

Geraldo Filho 
Instrutor de Primeiros Socorros
do CTDH do Corpo de Bombeiros
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Você sabia que a palavra 
educar vem do latim 
“exducere” e signifi-

ca “conduzir para fora”? Pois é. 
E a pergunta que não quer ca-
lar é: para fora de quê? Onde é 
dentro? Pois bem. Diferentes de 
outros animais, os humanos têm 
uma capacidade mental de re-
presentar o mundo por imagens. 
Veja bem. Quando falo imagens 
quero dizer tanto imagens vi-

suais quanto gustativas, olfativas, 
auditivas, táteis e combinações des-
tas. A questão é que essas imagens 
estão na cabeça de cada um e vários 
pesquisadores têm demostrado que 
nunca as imagens de uma pessoa são 
iguais às de outra. Assim, é fácil en-
tender que dentro é você. Sim, você. 
A forma particular de representar, 
na sua cabeça, as coisas do mundo. 
Aquilo que tanto prezamos sob o ró-
tulo de subjetividade. 

demos muito bem. Vai outro exem-
plo: Pitágoras pesquisou a vida in-
teira para entender que duas notas 
musicais a intervalo de quinta guar-
dam uma relação matemática vibra-
tória de um para o triplo sobre dois. 
Não parece chinês? Em contrapar-
tida, se você escuta esse intervalo 
musical desafinado, quero dizer, com 
sua relação matemática mal resol-
vida, vai imediatamente sentir que 
seus dentes quebram e estão caindo 
aos pedaços, e sem saber a razão. 

É lógico! Temos duas formas de 
nos relacionarmos com o ambiente: 
Uma é grandona e, por ser velha, sa-
bida à sua maneira. É o nosso corpo 
que, através dos sentidos, recolhe o 
mundo em sensações qualitativas. 
A outra, pequenina e inexperiente 
por ser muito nova, é o pensamento, 
que procura compreender as coisas 
representando-as. Você já viu “né”? 
Começamos falando dessa faculdade 
de representação. Mas não me en-
tenda mal. Não acho que uma seja 
mais importante que a outra. Creio 
que só no trabalho conjunto das duas 
é que nos aproximamos do mundo 
real. Ou seja, saímos de nós para o 
mundo. Nos educamos.

Mas, que é que a arte tem de es-
pecial se qualquer pedaço de mundo 
nos inunda de sensações? O genial 
da situação é que a arte nos ofere-
ce complexos sistemas de qualida-
des ordenadas. Imagine só: expe-
rienciando constantemente obras 
de arte muito boas, mesmo se não 
compreendemos a complexidade de 
suas relações qualitativas internas, 
nossa percepção vai tomando gosto 
pela ordem, pela harmonia, pela pro-
porção. Assim, quando o pensamen-
to procura compreender as coisas, o 
gosto pela ordem ajuda-o a organi-
zar qualitativamente suas partes.

Agora que você está convencido(a) 

de que a arte é fundamental na edu-
cação, reflitamos na seguinte ques-
tão: as escolas, louvavelmente, es-
forçam-se por incluir arte nos seus 
programas educativos. Mas, como 
vimos acima, não basta que alguém 
muito sabido nos diga que a arte é 
muito legal. Você não acha igual-
mente importante fazermos com 
que nossa cidade fervilhe de exce-
lentes artistas? Dessa forma tería-

Arte de educar com arte
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mos tanta arte que todos pode-
ríamos experimentar...

Graças à Alessandra, 
Carlos Velázquez é pai de 

Iara, Marina e Luana, ex-es-
tudantes da Casa de Criança. 

Também é músico e professor 
universitário dos cursos de 

Belas Artes e de Comunicação 
Social.E fora? Você já entendeu “né”? 

Fora é o mundo. Aquele que objeti-
vamente é o mesmo para todos, in-
dependentemente de como você o 
representa para si. Daí que alguns 
interpretamos a educação como 
um processo de preparação para o 
mundo. Isto é, um processo de au-
totranscendência. Legal “né”? Mas 
infelizmente não é tão fácil. Prepa-
rar-se para o mundo implica num 
grande esforço individual para se 
relacionar com as coisas como elas 
são e não como gostaríamos que 
elas fossem. Complicou? Acho que 
não, é mais comum do que acredi-
tamos. Por exemplo: eu gostaria de 
me alimentar só de chocolates, mas 
em pouco tempo meu corpo sentiria 
e manifestaria deficiência de fibras, 
proteínas, minerais e vitaminas que 
o chocolate não tem. Simples assim. 
O problema é que não basta que al-
guém muito sabido me explique que 
preciso de uma dieta balanceada. 
Não mudarei minha postura sem 
confrontar outros sabores, cheiros, 
cores, texturas, temperaturas e até 
uma bela dor de barriga. Dito de ou-
tra forma, não posso apreender o 
mundo sem ter me relacionado qua-
litativamente com ele. 

Eis a importância da arte na edu-
cação. Diferente da ciência, que se 
expressa em fórmulas complicadas 
ao entendimento, a arte é feita de 
qualidades que nos preparam para o 
mundo mesmo quando não as enten-

20 Temas Essenciais 
à Infância



41

Por muito tempo, o ensi-
no de leitura e escrita foi 
um aspecto da educação 

bastante discutido por profes-

sores mais interessados por esse 
tema. No entanto, a preocupação gi-
rava em torno de quais metodologias 
eram mais adequadas ao seu ensino.

na, o processo de conhecimento por 
parte da criança é gradual, segundo 
o qual cada salto cognitivo depende 
de uma assimilação e de uma rea-
comodação dos esquemas internos, 
que necessariamente levam tempo. 
Partindo dessa concepção, Ferreiro 
e Teberosky desenvolveram suas 
pesquisas com o propósito de in-
vestigar o processo de aquisição da 
leitura e escrita. Seus estudos so-
bre a perspectiva psicogenética da 
aprendizagem da língua escrita al-
teraram radicalmente a concepção 
de alfabetização, propondo uma 
mudança significativa em relação 
aos pressupostos e objetivos desse 
ensino. Estes estudos tornaram-
-se, assim, um divisor de águas. 

De acordo com as ideias dessas 
pesquisadoras, a evolução da escri-
ta surge a partir da diferenciação 
que a criança faz entre desenho e 
escrita. 

Outra consideração importante 
refere-se à relevância do nome da 
criança para a aquisição do código 
linguístico. Iniciar o processo de 
leitura e escrita a partir do nome 
é uma orientação importante nes-
sa linha de aprendizagem, uma vez 
que parte de situações significa-
tivas para o aprendiz, pelo menos 
para as crianças da classe média, 
destacam as autoras. Elas defini-
ram, também, cinco níveis suces-
sivos e ordenados de desenvolvi-
mento da escrita: 

 Nível 1: P ré-silábico 1
Esse nível corresponde ao mo-

mento em que a criança reproduz 
traços que buscam representar a 
escrita. Sendo assim, se a escrita 
for de imprensa, os registros são 

Nível 2: P ré-silábico 2
No nível Pré-Silábico 2, as crian-

ças descobrem que existe um códi-
go escrito para se escrever, ou seja, 
descobrem a função que as letras 
ocupam na escrita. Porém, elas ain-
da não sabem quais letras devem 
usar para escrever uma determi-
nada palavra. Sendo assim, usam 
aquelas que lhes são mais conhe-
cidas que, nesse caso, podem ser 
as letras que compõem seu nome. 
Ao escrever, buscam fazer esse 
registro de forma bem próxima ao 

Do bê-a-bá à psicogênese da 
escrita, o que mudou no ensino de 
alfabetização?
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modelo convencional, sem, no 
entanto, estabelecer qualquer 
relação entre som-grafia nesse 
momento.

Nível 3: Silábico
Este nível tem como caracte-

rística principal a tentativa de a 
criança estabelecer uma relação 
sonora ao escrever as palavras, 
o que representa uma grande 
evolução em seu processo de 
aquisição da escrita. Nesse mo-
mento, ela tem como hipótese 
que uma letra pode representar 
uma sílaba. Uma etapa conheci-
da por Hipótese Silábica. Nesse 
estágio se inicia o processo de 
fonetização da escrita. Também 
a criança poderá representar 
uma sílaba, atribuindo uma le-
tra que não corresponde. Isso 
pode ocorrer no início dessa 
fase, depois as letras começam 
a ser usadas com um valor silá-
bico fixo. 

Nos enfoques metodológicos al-
fabético e fonético, em linhas ge-
rais, a ênfase dada nesses métodos 
se situa nas habilidades percepti-
vas, sejam elas visuais (BA - BE - 
BI - Bo - BU) ou auditivas (B + A = 
BA), e isso se distancia dos aspec-
tos centrais que propõe a psicogê-
nese da escrita, que são a compe-
tência linguística da criança e sua 
capacidade cognoscitiva.

A partir da década de 90, foram 
intensificadas as discussões e críti-
cas ao modelo de alfabetização que 
ensinava a ler e a escrever através 
de cartilhas, porém não desenvol-
via, no aprendiz, uma habilidade ne-
cessária para se envolver, de forma 
eficaz, em práticas de leitura e es-
crita. É a partir desse período, mas 
ainda de um jeito tímido, que a es-
cola começa a dar conta da impor-
tância da interação da criança com 
os materiais impressos, tais como: 
rótulos e embalagens, revistas, re-
ceitas, entre outros para a aquisi-
ção da leitura e escrita. Isso se deu 
porque estavam em voga, na época, 
ideias de um ensino com base na te-
oria Construtivista, a qual tem suas 
raízes na Psicogênese da Aprendi-
zagem do biólogo suíço Jean Piaget.

De acordo com a teoria piagetia-

Exemplo 1:

Exemplo 2:

compostos de linhas retas, curvas, 
ou seja, movimentos que lembram 
o formato das letras visualizadas 
pelo aprendiz. Se a escrita for cur-
siva, logo ele buscará reproduzi-la, 
imitando seus traçados ondulados, 
com curvas abertas e fechadas. 
Nessa fase as escritas são muito 
semelhantes, e embora o aprendiz 
diferencie sua produção de outros 
colegas, ele não interpreta a escri-
ta de outros.

Exemplo 3: avião

Nível 4: Silábico-alfabético
Este nível se caracteriza por 

uma ocorrência de um conflito 
na criança entre a hipótese si-
lábica e a quantidade mínima de 
grafias. É uma fase de transição 
entre o nível silábico e o alfabé-
tico. Nesse momento, o apren-
diz abandona a hipótese silábi-
ca, porque percebe, através do 
meio, que as palavras são es-
critas com mais caracteres. En-
tão, ele sente a necessidade de 
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acrescentar mais letras a sua 
escrita. Com isso, ora escreve 
sílabas completas, ora incom-
pletas ao compor uma palavra.

Nível 5: Alfabético
Ao chegar a esse nível, a 

criança já faz a correspondência 
fonema-grafema. Ela atribui um 
valor sonoro para cada caracte-
re da escrita, pois compreende 
que, para se escrever, utiliza-
mos valores menores que a síla-
ba. Essa descoberta aponta que 
os critérios quantitativos foram 
ampliados. Existe, agora, uma 

relação entre o número de fonemas 
e letras que irão compor a palavra. 
É o nível alfabético de escrita, uma 
etapa final desse processo de evo-
lução. Isso não significa dizer que 
não ocorrerão outros desafios. O 
aprendiz, agora, irá se deparar com 
outro tipo de dificuldade, que é a 
escrita ortográfica.

Com base nessas considerações, 
fica evidente que a psicogênese da 
língua escrita inovou, profunda-
mente, o cenário da alfabetização, 
por apresentar os diferentes está-
gios que o aprendiz de leitor passa 
para aprender a ler e a escrever. No 

entanto, não é só isso que alfabe-
tiza o aluno. Já se sabe que apren-
der os diferentes usos e funções 
da escrita demanda, entre outros, 
processos cognitivos e linguísti-
cos, e que o aprendiz adquire mais 
cedo uma escrita de base alfabé-
tica quando participa de situações 
didáticas nas quais as atividades 
são direcionadas para o desenvol-
vimento da consciência fonológi-
ca. Com efeito, os contextos reais 
de leitura e escrita contribuirão 
para que ele desenvolva suas ha-
bilidades e competências comu-
nicativas de leitor de modo mais                           
significativo.

Ana Ásia Almeida
Coordenadora Pedagógica 

da Casa de Criança

A 
palavra “educar” tem 
raiz latina e significa 
“eduzir”, ou seja, extrair 

do interior para o exterior. Através 
da educação extraímos e desenvol-
vemos talentos adormecidos em 
nós e que começam a ser apresen-
tados ao mundo. São qualidades 
como autocontrole, respeito, 
companheirismo; a capacidade de 
perceber que fazemos parte de 
uma humanidade, da natureza e do 
universo.

 Através da educação desen-
volvemos a inteligência, que pode 
ser vista como a capacidade de 
discernir, valorar e compreender 
o sentido mais profundo dos 
acontecimentos e dos desafios da 
vida. Tudo isso aliado ao que cada 
acontecimento pode nos ensinar 
sobre nós mesmos e o que podemos 
desenvolver para nos tornarmos      
realmente mais humanos.

 A boa educação é a chave 
para encontrarmos o caminho 
que leva à concórdia, à amizade, 
ao sentido de honra e à respon-
sabilidade. Educados nesses 
valores desde a infância, podemos 
conquistar a formação de adultos 
maduros, livres e felizes, que 
serão conscientes de seu papel no 
mundo e encontrarão o sentido 
da vida, dos seus ciclos e dos seus 
mistérios.

Por outro lado, a educação 
inadequada, permeada por uma 
visão demasiadamente materia-
lista, pela imposição através do 
medo ou pela falta de controle 
devido à carência de quem 

conduz o processo educacional, pode 
trazer consequências desastrosas e 
frustrantes para todos.

Educar é talvez a mais preciosa de 
todas as tarefas, pois em essência, o 
que precisamos realmente ensinar é 
a antiga “ARTE DE VIVER” estudada 
e incentivada desde a Grécia clássica, 
através de diversos pensadores. Se 
ajudarmos uma criança a desenvolver-
-se – nesse sentido clássico do termo 
-, ela poderá crescer e fazer muitas 
coisas boas, ajudando o mundo de 
uma maneira muito mais ampla do que 
podemos esperar.

A educação, para ser completa, 
deve abranger a educação do corpo, da 
mente e das emoções, de tal maneira 
que juntas formem um instrumento 
para a formação da alma, permitindo o 
desenvolvimento correto dos talentos 
individuais. 

A educação que precisamos resgatar 
é possível em uma atmosfera de amor, 
confiança e liberdade. E dentro de 
um ambiente cheio de vida e cor, e 
que estimule o relacionamento entre 
as crianças, desenvolvendo o afeto e 
estimulando a resolução ampla dos 
conflitos que se apresentam. 

É também importante o contato 
com a natureza - as crianças têm um 
interesse natural por qualquer coisa 
viva, como plantas e animais, o que 
pode ensinar muito sobre a vida e seus 
ciclos. Através das artes a criança 
também se educa e, dependendo da 
área desenvolvida, pode aprender a 
controlar o corpo e educar seus senti-
mentos para gostar de tudo o que é 
belo e harmônico.

Contudo, vale a pena destacar que o 

Educação e Filosofia
mais importante para as crianças 
são as pessoas que estão próximas 
a ela. As posturas e os valores 
daqueles que convivem com 
crianças influenciam sua formação 
de maneira tamanha, que não 
conseguimos avaliar. 

Acredito que uma boa creche 
também entende esses aspectos da 
educação infantil e busca o desen-
volvimento global da criança, num 
espírito de tolerância e de inovação. 
O educador que sente afeição e 
interesse sinceros pelas crianças 
encontra o delicado equilíbrio entre 
firmeza e doçura – que são neces-
sárias para fixar limites saudáveis. 
Também Conhece as caracterís-
ticas e dificuldades de cada idade 
e ajuda as crianças a superarem de 
forma positiva os desafios de cada 
fase.

A Escola/creche Casa de Criança 
tem passado pela prova do tempo 
e é reconhecida pelos bons serviços 
prestados. Vejo as responsáveis 
pela mesma buscarem cada vez 
mais inspirações e referências 
para a nobre arte da educação. 
Meu filho estudou nesta escola, e 
confesso que além dele, eu também 
tenho saudades. E mais ainda: por 
tudo que fizeram e fazem, tenho 
gratidão e carinho pela instituição 
e por cada um de seus colabora-
dores. 

Marcus Carvalho de Matos
Aluno da Associação Cultural Nova 

Acrópole, e que há mais de 50 
anos promove filosofia prática e 

resgate de valores humanos.

20 Temas Essenciais 
à Infância20 Temas Essenciais 

à Infância

Exemplo 5: férias

Exemplo 4: peteca
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Q uase todas os pais que co-
nheço estão incomodados 
com a vontade de consumo 

exagerado presente no cotidiano 
dos filhos. Em muitos casos, esse 
desejo de comprar o desnecessário 
transforma-se em intolerância e 
até em desagradável agressividade 
por parte das crianças.

O mercado anunciante é onipre-
sente; está nas telas de televisão, 
dos computadores, celulares, cine-
mas, iPhones e iPads, na represen-
tação simulada das celebridades, 
nas placas de rua, nos personagens 
das embalagens de produtos e até 
em materiais didáticos.

A compreensão de que o sistema 
consumista desgasta as relações 
familiares, provoca tensão escolar, 
contribui para o esgotamento dos 
recursos não renováveis do plane-
ta e transfere expectativas de feli-
cidade para objetos, vem ganhando 
força na sociedade.

O ponto mais discutido e com-
batido do anseio pelo consumo de-

masiado está no âmbito da 
saúde, nos aspectos psí-
quicos de dependência e 

em deformações da má 
nutrição, como a 
obesidade e seus 

efeitos cola-
terais, tais 
como dia-
betes e do-
enças car-

diovasculares.

A organização Mundial de Saúde 
(oMS) tem orientado suas represen-
tações a estimular os governos ao de-
senvolvimento de políticas que possam 
frear o avanço do consumismo no uni-
verso infantil. Essas recomendações 
têm foco na promoção e na publicidade 
dirigida à criança.

O curioso é que enquanto normal-
mente a faixa etária referente à in-
fância tem seu limite nos 12 anos, a 
organização Pan-Americana de Saúde 
(oPAS) estabelece a idade de 16 anos 
como a fase em que o indivíduo come-
ça a perceber com clareza a persuasão 
contida nas relações de marketing.

Acontece que as reações da socie-
dade contra o consumismo infantil são 
quase sempre silenciosas, pois não 
há disposição por parte das mídias de 
mercado de tornar públicas as con-
quistas que mexem com os interesses 
dos seus patrocinadores. Mesmo as-
sim, entidades da sociedade civil, como 
o Instituto Alana, órgãos de defesa do 
consumidor, como o Procon, e o Minis-
tério Público têm conseguido romper 
esse muro de proteção.

O contraponto aos abusos pratica-
dos por empresas de produtos e servi-
ços infantis, por meio das suas agências 
de publicidade, aparece vez por outra 
na imprensa. Assim, parte progressiva 
da população vai sabendo, por exemplo, 
que o McDonald’s já pagou multa de 
R$ 3 milhões por abusos na campanha 
do “McLanche Feliz”; que o Habib’s foi 
multado em R$ 2 milhões por associar 
venda de alimentos à distribuição de 

Quando nossos filhos querem o 
desnecessário
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brinquedos; e que à Grendene foi apli-
cada uma multa de R$ 3 milhões por 
adultização e erotização precoce.

Fora do Brasil, além de muitos paí-
ses já contarem com legislação espe-
cífica para conter à fúria consumista 
sobre a infância, novas atitudes vêm 
sendo tomadas por gestores públicos, 
como o caso recente da prefeitura de 
Nova York, que quer reduzir a alopra-
ção da indústria de bebidas, proibindo 
a venda de refrigerantes do tipo “big” 
em cinemas, restaurantes, lanchone-
tes e carrinhos de rua.

Embora a situação da criança dian-
te da pressão pelo consumismo ain-
da seja vulnerável, não deixa de ser 
estimulante saber que alternativas 
culturais, educacionais e legais estão 
em curso, com efetivas evidências de 
sedimentação nas diversas instâncias 
sociais. O fortalecimento e a velocida-
de de avanço desse processo depen-
dem do grau de atenção que puder-
mos dar para que meninas e meninos 
não sofram privações do precioso 
tempo da infância.

Flávio Paiva é pai do Lucas e do 
Artur, que estudaram, brincaram 
e fizeram os primeiros amigos na 

Casa de Criança. É também jorna-
lista, colunista semanal do Diário do 
Nordeste, autor, dentre outros, do 

livro “Eu era assim – Infância, Cultu-
ra e Consumismo” (Cortez Editora) 

e conselheiro do Projeto Criança e 
Consumo, do Instituto Alana. 

www.flaviopaiva.com.br

N 
ão é de agora a importân-
cia atribuída à primeira 
infância no que se refe-

re ao desenvolvimento cognitivo, 
emocional e social das crianças.

Dentro do aspecto cognitivo, a 
neurociência nos apresenta des-
cobertas maravilhosas sobre a ca-
pacidade cerebral caracterizada 
pela sua plasticidade, e com isso 
a abrangência de possibilidades, 
principalmente, quando os estímu-
los são realizados precocemente.

Quanto à socialização, que inicial-
mente se dá no núcleo familiar, essa 
cresce significativamente quando 
a criança ingressa na escola. O 
convívio com adultos e, principal-
mente, com outras crianças traz 
como consequência imediata a  
formação de vínculos, a expansão 
do vocabulário, bem como uma 
melhor capacidade de compreensão 
sobre as situações. Como afirma 
Vigotsk, o ser humano se constitui 
como tal a partir da interação 
social. Isso porque  a interação 
com o meio social, que acontece a 
partir do contato com estímulos 
diversos e trocas com o outro, leva 
a criança a lidar com seus senti-
mentos, sejam eles de alegria diante 
de conquistas obtidas, tristeza 
perante possíveis frustrações, 
surpresa, raiva, medo e 
tantos outros.

Nesse universo rico 
em experiência, os edu-
cadores responsáveis, em 
primeira instância pais e 
professores, precisam se valer 

de momentos do dia a dia, como os pe-
quenos conflitos e desafios, para situar 
e relevar a vivência dos valores sociais 
de maneira a favorecer aos pequeninos 
aprendizagens saudáveis a sua forma-
ção como pessoa e cidadão.

Sabemos que a implementação de 
valores autênticos não é tarefa sim-
ples, quando se trata de uma realida-
de cultural movida pelo consumismo. 
Significa introduzir novos hábitos que 
pressuponham uma mudança de com-
portamento, pois a maioria das pessoas 
é influenciada pela ideologia materia-
lista que produz uma cultura de posse, 
caracterizada pelo egoísmo. Como con-
sequência deste fato, há obscuridade 
dos verdadeiros valores que proveriam 
uma realidade social digna do ser hu-
mano. Vivemos na época do descartá-
vel, que vai de encontro a uma conduta 
para o cultivo desses valores.

Sobre esse tema, em 2001, em disser-
tação de mestrado, apresentei os resul-
tados de minha pesquisa desenvolvida 
com crianças da educação infantil, cujo 
propósito foi  direcionar um programa 
introdutório que levasse às crianças a 
uma maior sensibilização com relação 

aos valores sociais, tendo em vista a                                                                                                                                             
contribuição para a formação e  
exercício da cidadania. Inicialmente, 
não foi fácil, devido à faixa etária, 
encontrar no meio acadêmico um 
instrumento que auxiliasse nesse 
trabalho. Em contrapartida, após a 
aquisição deste primeiro passo, não 
foi difícil constatar que as crianças 
possuem a capacidade  para assi-
milar, colocar em prática estes va-
lores e consequentemente agregá-
-los a sua vida.

A criança precisa sentir-se, aci-
ma de tudo, amada, respeitada e 
estimulada a desenvolver o seu 
potencial de forma tranquila. Nada 
passa despercebido a ela, está 
atenta a cada gesto, a cada pala-
vra falada, observa os detalhes nos 
comportamentos e percebe exata-
mente o que se passa ao seu redor. 
Portanto, o exemplo e a transpa-
rência na comunicação dos adultos 
são fundamentais para a formação 
consciente como ser  social. 

Heloisa Mª Câmara de Sena
Diretora da Casa de Criança

Valores Sociais na Infância

20 Temas Essenciais 
à Infância 20 Temas Essenciais 

à Infância
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A 
história da humanidade 
revela que o desenho foi 
uma das primeiras ma-

nifestações gráficas utilizadas 
pelo homem para comunicar seus 
pensamentos, desejos, projetos... 
Constitui-se como um dos mar-
cantes meios de expressão da 
nossa subjetividade e realidade 
cultural, bem como contribui para 
a elaboração de questões de or-
dem socioafetiva e inconsciente.

O desenho e, em especial, o de-
senho infantil tem sido estudado 
por diversas áreas como a So-
ciologia, a Pedagogia, a Psicolo-
gia, a Psicanálise, a Antropologia, 

as Artes Plásticas, dentre outras. 
Boscaini (1998), Silva apud Barbosa-
-Lima e Carvalho (2008) e Iavelberg 
(2008) demarcam o século XIX como 
época em que transcorreram os pri-
meiros estudos sobre o desenho in-
fantil. Deste período até a atualida-
de, considerando, respectivamente, 
as disciplinas mencionadas, alguns 
autores se destacaram, no mundo 
ou mais especificamente no Brasil, 
quanto aos trabalhos realizados, a 
saber: Probst (1907); Piaget (1990); 
Vigotski (2007); Morgenstern (1926); 
Dolto (2010); Luquet (1927); Lowen-
feld (1970); Kellogg (1970); Derdyk 
(1989); Mèredieu (2006); Iavelberg 

Desenho Infantil
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(2008); Pillar (2012), Duarte (2008), 
Martins (1992) etc.

Considerando as concepções des-
tes pesquisadores, citamos algumas 
destas. Piaget (1990, p.56) define de-
senho como “uma forma de função 
semiótica que se inscreve a meio-
-caminho entre o jogo simbólico, cujo 
mesmo prazer funcional e cuja mes-
ma autotelia apresenta, e a imagem 
mental, com a qual partilha o esforço 
de imitação do real”. Vygostky (2007), 
por sua vez, afirma que o desenho 
dos infantes se origina dos gestos e 
da linguagem verbal, bem como ca-
racteriza um momento preliminar da 
construção da escrita. Assim sendo, 
situa o desenho como um dos expo-
entes da realidade sócio-histórica na 
qual o sujeito está inserido. 

Dolto (2010) esclarece que as com-
posições livres das crianças, sejam 
as gráficas, plásticas, entre outras, 
são expressões de suas constitui-
ções psíquicas e, assim, dos seus 
desejos inconscientes. Deste modo, 
esta psicanalista assinala (2010, p.2) 
que os desenhos são “... verdadeiros 
fantasmas representados, de onde 
são decodificáveis as estruturas do 
inconsciente...”

Já Iavelberg (2008) compreende o 
desenho infantil como uma linguagem 
que é construída  a partir das intera-
ções que  as crianças  têm com suas 
produções gráficas, a de seus pares, 
assim como com as representações 
gráficas criadas pelo homem através 
dos tempos. Ressalta a orientação 
adequada dos pais e do professor 

para que favoreçam a autoconfiança 
quanto à capacidade de desenhar e 
criar da criança.

Sugere que a criança desenhe 
muito e com frequência e que as pro-
duções desta sejam recebidas com 
interesse. Propõe também, dentre 

e que integra cognição, ação, ima-
ginação, percepção e sensibilidade. 
Salienta a existência de “momentos 
conceituais”, ao invés de fases do 
desenho. Fundamenta tal premissa 
na diversidade e influência de con-
dições sócio-históricas e culturais, 
assim como na compreensão do de-
senvolvimento cognitivo como possi-
bilidade para aprender, e não, como 
fator determinante para isto. Relata, 
então, que: ‘a única coisa que sabe-
mos ser universal no desenho infantil 
é a garatuja. Todo o resto depende 
do contexto cultural’ (Iavelberg apud 
Gurgel, 2009, p.3).

Define cinco momentos conceitu-
ais na trajetória evolutiva das crian-
ças quanto aos desenhos, a saber: 

 • Desenho ação: caracteriza-se 
pela realização de diferentes mo-
vimentos no papel, exploração das 
superfícies em que faz os traçados 
e verificação, pela criança, do que 
aparece ao desenhar. O desenho é 
pré-simbólico e expresso por ra-
biscos. O infante passa gradati-
vamente a coordenar seus gestos 
com os olhos e com o corpo todo;

 • Imaginação I: progressivamente, 
a criança faz traçados mais com-
plexos e começa a representar 
símbolos. Assim, são construídas 
figuras reconhecíveis como sol, 
peixe, entre outras. Inicialmente, 
estão desarticuladas uma das ou-
tras, não compondo um todo com-
preensível;

 • Imaginação II: gradativamen-
te, a criança inter-relaciona suas 
produções, construindo um todo 
coerente. Representa o espaço 
através de transparências, possi-
bilitando ao outro vê o que existe 
dentro dos elementos desenhados; 
do plano deitado e do rebatimento;

 • Apropriação: o sujeito desenha o 
que vê na realidade em que está 

inserido, não mais apresen-
tando, por exemplo, transpa-
rências. Observa os desenhos 
presentes em seu ambiente, 
distinguindo as diferenças de 
estruturação entre eles, bem 
como as normas de repre-
sentação do espaço. Neste 
momento, a orientação dos 
professores é essencial para 
favorecer a capacidade  cria-
dora do aluno. 

 • Proposição: o desenhista 
construiu a noção de que pode 
representar o que deseja (pen-
samentos, sentimentos etc), e 
que isto pode ocorrer em dife-
rentes modalidades, bidimen-
sional, tridimensional e virtual.                                                                                                                                        

   Vale ressaltar que o desenho 
das crianças pode ser influencia-
do por distintos fatores, como o 
lugar simbólico que ocupam na 
dinâmica familiar; o ritmo de de-
senvolvimento; os estímulos re-
cebidos; os valores culturais que 
permeiam sua vivência; o modo 
como os pais e a escola conce-
bem a Infância e o desenho, situ-
ações desafiadoras que estejam 
vivenciando, entre outros. Deste 
modo, cada sujeito terá um per-
curso particular quanto à evo-
lução do desenho. Quanto a este 
contexto, a escola, o psicólogo e o 
psicanalista devem realizar uma 
análise criteriosa, mas fican-
do reservado aos dois últimos, 
cada um dentro de suas especi-
ficidades, a função de interpretar 
os desenhos, desenredando os 
significados das configurações 
através dos sentidos que cada 
criança atribui a estas.

Ana Flávia Holanda Rocha
Psicóloga da Casa de Criança

CRP 11/991

20 Temas Essenciais 
à Infância

“Vale ressaltar 
que o desenho das 
crianças pode ser 
influenciado por 
distintos fatores, como 
o lugar simbólico que 
ocupam na dinâmica 
familiar; o ritmo de 
desenvolvimento; os 
estímulos recebidos; 
os valores culturais 
que permeiam sua 
vivência; o modo como 
os pais e a escola 
concebem a Infância 
e o desenho, situações 
desafiadoras que 
estejam vivenciando, 
entre outros.

outras ações, que o professor in-
centive a leitura e reflexão do aluno 
sobre o próprio desenho e do outro, 
bem como a criação com diferentes 
suportes (lápis grafite, de cera, de 
cor, carvão, barbante e linhas, pe-
dra, luz no espaço etc) e em variadas 
superfícies (pedra, madeira, papel, 
computador, areia etc). Assim, con-
sidera que a criança obterá conhe-
cimento quanto ao desenho, modifi-
cando seus “esquemas desenhistas”. 

Também concebe o desenho como 
um recurso que deve ser “cultivado” 
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Nas ultimas décadas, vivemos 
o ápice das tecnologias e da 
busca de sucesso que é va-

lidada em conquistas materiais e de 
posições de poder em nosso sistema 
político e financeiro. Recentemente, 
foi dito em rede nacional que a meta 
para os próximos anos refere-se à 
competitividade. Neste sentido pare-
ce-nos que não é suficiente ser com-
petente, precisamos competir para 
que sejamos reconhecidos em nossos 
valores e dignos de um lugar no mun-
do. Esse cenário nos convida a pensar 
sobre o que significa ter sucesso e 
como podemos nos sentir felizes num 
contexto em que o outro é percebido 
como adversário, pois temos de com-
petir para sermos alguém. 

Nesta perspectiva, a inversão de 
valores intensifica os desafios de 
nossa época e faz com que busque-
mos internamente a segurança para 
enfrentá-los. A estabilidade não en-
contrada no mundo exterior pode ser 
alicerçada, interiormente, através de 
um sólido senso do próprio valor, re-
sultando na formação de uma auto-
estima saudável. 

A autoestima está relacionada à 
maneira pela qual nos sentimos inti-
mamente. Diz respeito ao juízo que a 
pessoa faz acerca de si mesma, bem 
como a certeza de seu próprio valor 
e de sua capacidade de realização. 
É dinâmica e perceptível a partir da 

compreensão do sentimento de iden-
tidade e das características pessoais.  
É um sentimento que sempre se ex-
pressa na maneira como as pessoas 
agem. 

A concepção que criamos sobre 
nós mesmos se forma no decorrer de 
nossa infância e depende da qualidade 
das relações que estabelecemos com 
as pessoas que nos são significativas.  
Este aspecto evidencia a responsa-
bilidade dos adultos que fazem parte 
da vida da criança no que se refere à 
formação  de sua autoestima.

Sendo assim, podemos nos per-
guntar: de que forma contribuímos 
para esta realização? Falamos ante-
riormente da qualidade das relações, 
e aqui se encontra  o fio condutor do 
caminho que trilhamos com nossas 
crianças. É através das experiên-
cias de vida que a criança se perce-
be e se constrói  como sujeito. Antes 
mesmo de aprender o significado das 
palavras, a criança recebe dos adul-
tos, através da linguagem corporal, 
milhares de informações e impres-
sões sobre si mesma. Ao observar os 
bebês, é possível  compreender que 
desde a mais tenra idade a criança se 
sente importante através dos ges-
tos, sorrisos, carinhos e conversas 
que recebe de seus pais e/ou outros 
adultos que assumem lugares de re-
levância em sua vida. Com o passar 
dos tempos, estas impressões vão 
se transformado em juízos e concei-
tos acerca do seu  próprio valor como 
pessoa. Tais conceitos terminam por 
conduzir o seu movimento de vida.

Assim a criança cria a sua autoima-
gem, o que não necessariamente é o que 
na verdade ela é, de fato. Quanto mais 
próximo à realidade for a autoimagem 
que a criança concebe, mais segura se 
sentirá e, consequentemente, o desen-
volvimento de uma autoestima saudável 
ocorrerá de modo natural e tranquilo.

A autoestima e sua relação 
com o sucesso
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que o outro faz sobre o seu de-
sempenho. Para que a segurança 
interna seja de fato alicerçada a 
criança necessita sentir-se ama-
da simplesmente pelo que é e não 
pelo o que faz ou deixa de fazer. 
Podemos então nos questionar 
sobre a vivência dos limites em 
nosso cotidiano, e tendo em vista 
os limites como estruturadores 
de vida, esses devem estar pre-
sentes em todo o processo, lem-
brando que o que está em ques-
tão é a ação da criança e nunca o 
lugar de amor que ela ocupa em 
nossa vida.

O desenvolvimento de uma  
autoestima positiva não é garan-
tia de sucesso  dentro do contex-
to que abordamos no início desta 
reflexão , mas ela pode contribuir 
para a construção de uma vida 
mais feliz e tranquila, o que para 
muitos pode significar uma vida  
de autêntico sucesso.

Denise Sanford
Diretora da Casa de Criança

A necessidade de sentir-se amado 
faz parte da vida de todos, de certa 
forma, representa um bom suporte 
para a felicidade. Sentir-se amado 
não é a mesma coisa que saber que 
é amado. As palavras têm poder e 
contribuem com o autorrespeito, 
mas para que elas possam fortale-
cer a percepção da criança se sentir 
amada, é preciso que  correspondam 
a sentimentos autênticos. Desta 
forma, necessitamos estabelecer, 
sobretudo com os nossos filhos, re-
lações autênticas  que expressem 
nossos verdadeiros sentimentos. 
Essa tarefa pode ser muito difícil 
em algumas ocasiões. É claro que é 
preciso filtrar algumas coisas, mas 
a essência do que sentimos e vive-
mos pode e deve ser dita, pois esta 
clareza na comunicação assegura a 
confiança e ao mesmo tempo prepa-
ra a criança para uma vida real que 
é composta de alegrias e tristezas, 
acordos e desacordos, de momentos 
de compaixão e também de raiva. 

Importante salientar que nenhu-
ma criança se comporta sempre de 
maneira aceitável, e se vincularmos o 
seu valor como pessoa  aos seus atos, 
dificilmente encontrará a segurança 
de ser amada, haja vista que pode-
rá ficar dependente do julgamento 

20 Temas Essenciais 
à Infância
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Adoção: carinho e cuidado
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20 Temas Essenciais 
à Infância 7 de Setembro

* História extraída do livro: Pensando sobre crianças, de D. W. Winnicott.

A 
data comemorativa do 7 de Se-
tembro, que demarca a Inde-
pendência do Brasil, trata-se de 

uma excelente oportunidade para sensibi-
lizar e nutrir nas crianças “o patriotismo”. 

Crescer valorizando nossa terra, nosso 
patrimônio é o primeiro passo para culti-

var o respeito à história e à cultura 
do nosso povo.

Ahistória de todo ser hu-
mano começa ao nascer, 
mas a história da pessoa 

humana tem infinitas variações. 
São histórias humanas comuns. E, 
se uma adoção transcorrer bem, 
a história dessa criança também 
será uma história humana comum.

Ideias teóricas possibilitando 
regras, que ao serem seguidas  
garantam adoções bem sucedi-
das, não existem. Apesar de po-
dermos definir necessidades que 
facilitem o desenvolvimento emo-
cional do bebê. Então: se um bebê 
não pode ser criado por seus pais                     
biológicos, ele necessita ser ado-
tado. Ter uma família e ser criado 
como uma pessoa da família, dan-
do à criança o sentimento de per-
tença à família.

Parece simples, mas ao rece-
berem uma criança, os pais estão 
alterando toda sua vida. Além do 
que, é ainda mais importante que 
pais adotivos ajudem a criança em 
suas dificuldades, mais do que os 
pais comuns ajudam. O que quero 
dizer é que essas ações possibili-
tam à criança experimentar um 
sentimento de pertencer a essa 
família. Esse necessário senti-
mento de pertença, dá a criança a 
sensação de ser sustentada, am-
parada, experimentando o senti-

mento de “estar em casa”, para que 
possa, não apenas viver bem, mas 
criativamente. Podendo a criança 
criar sua “própria história”, incluindo-
-a no rol das histórias do mundo do 
“faz de conta” (do brincar) e segundo 
as regras mágicas, tendo um começo, 
meio, e sempre, um final feliz.

Como na história dessas duas 
crianças: Peter e Margareth (adota-
das na Inglaterra).*

Era uma vez... Uma mulher culta, 
inteligente, professora, casada com 
um advogado, que quando criança 
sempre tivera uma grande família de 
bonecas. Não podendo ter filhos, o ca-
sal decidiu adotar duas crianças.

Foram a um lar de adoção escolher 
um bebê. A mulher imediatamente 
escolheu um bebê do sexo masculino, 
mas esse bebê não estava disponível, 
pois era filho de uma das funcionárias 
do lar. Desapontada, ela foi embora 
sem nenhum bebê, mas depois de al-
gum tempo, a funcionária resolveu dá 
seu bebê para adoção.

Peter estava com 10 meses quando 
foi adotado, se adaptou e se desen-
volveu naturalmente. Quando Peter 
estava com 8 anos foi para escola. 
Aos 16 anos foi mandado a um psi-
cólogo por algumas dificuldades na 
escola. O psicólogo aconselhou que 
deixassem Peter escolher a sua pro-
fissão. Quando terminou a escola, os 

pais permitiram que Peter se tor-
nasse mecânico. 

Cinco anos após adotarem Peter, 
esse casal adotou Margareth, um 
bebê de onze meses. Margareth era 
muito diferente de Peter. Nâo enga-
tinhava, precisava de muita atenção, 
e sempre estava 1 ou 2 anos atrás de 
sua idade em seu desenvolvimento 
físico e emocional. Quando Marga-
reth estava com 10 anos, foi leva-
da a um psicólogo, por seus medos, 
sensibilidade ao barulho e ser tímida. 
Aos 13 anos, tinha muita dificuldade 
de acompanhar a escola, mas apren-
deu a tocar violino e jogava tênis 
com habilidade. Com a ajuda dos pais 
conseguiu terminar a escola, e fez 
um treinamento para trabalhar com 
crianças.

Peter tem uma profissão e cons-
tituiu sua própria família. Foi uma 
adoção bem sucedida. Ele tem uma 
história humana comum. Margareth 
com a morte dos pais foi morar com 
a família de Peter, e continuou sendo 
amparada, cuidada e lhe sendo dado 
o sentimento de pertencer à famí-
lia. Margareth não tem uma história 
humana comum. Embora possamos 
dizer que: essas duas crianças ado-
tadas serão “felizes para sempre”.

Sílvia Cartaxo Ponte
Psicóloga Clínica



Páscoa A 
Páscoa cristã celebra a ressurreição 
de Jesus, Sua vitória diante da morte. 
Deus no dá esse período como uma 

oportunidade para termos uma experiência 
viva com Jesus, e que nos faz ter um olhar 
diferente para a vida, uma visão mais amo-
rosa refletida em um ser humano mais edu-
cado, pacífico, tolerante e solidário. A Casa 
de Criança nos brindou com esse presente, 
dando a oportunidade a todos nós de viver 
esse momento tão importante, com a par-
ticipação na encenação sobre a multiplicação 
dos pães apresentadas para as crianças. Como 
foi gratificante ver os olhinhos curiosos e alegres  
delas quando avistaram Jesus! Ficamos muito felizes 
por podermos levar um pouco desse amor de Deus para 
esses pequenos, que fazem parte dessa escola tão querida!!

Igor e Nayla Rêgo
Pais da Giovanna  (Inf. 4  G)
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A 
Páscoa tem um sentido 
todo especial, singular. É 
uma das datas mais im-

portantes no calendário cristão. 
Afinal, foi no período pascal que 
o amor de Deus, representado 
de forma notável por Jesus, vem 
e nos dá a certeza da sua pater-
nidade, pois se nascer rei e viver 
humildemente para o próximo não 
foi suficiente para a humanidade 
acreditar, morrer na cruz e res-
suscitar ao 3º dia foi a maior prova 
de amor de todos os tempos.

VIVÊNCIA dos valores cristãos na Casa de Criança: uma lição de pai para filho

o Sabor da Páscoa é esse: acordar 
todos os dias e desfrutar o gostinho 
doce do amor de Deus. Nossa missão 
ao rememorar fatos bíblicos é tentar 

apresentar para as crianças o sentido 
real da Páscoa. 

Para isso, contamos com a parti-
cipação dos pais que, brilhantemen-
te, apresentaram a multiplicação dos 
pães. Com certeza, o sorriso dos fi-
lhos de vocês recompensou esse ato. 
Além disso, saibam que essa partilha 
de amor se multiplicou, emocionando 
e fazendo memória em todos que fi-
zeram parte desse momento especial.

Karolyne Freitas de Oliveira
Coordenadora Pedagógica             

da Casa de Criança

“O sabor da 
Páscoa é este: 
acordar todos os 
dias e desfrutar o 
gostinho doce do 
amor de Deus.”

Apresentação dos pais do turno da manhã.

Cada vez mais eu me surpreen-
do com as iniciativas da Casa 
de Criança, principalmente, no 

que diz respeito à integração entre 
pais e filhos. Assim aconteceu quando 
li na agenda o “chamado” para parti-
cipar de uma dramatização que ocor-
reria por ocasião da Semana Santa. 
Na primeira reunião percebi a dimen-
são dessa integração: ao encenar a 

Apresentação dos pais do tu
rn

o da ta
rd

e.

passagem bíblica da multiplicação dos 
pães, a Casa de Criança nos chamou 
a um contato, como filhos, com o Pai. 

Vestida em lençóis, com uma fral-
da na cabeça e um tanto insegura em 
relação à reação dos pequenos, foi 
maravilhoso voltar a sentir-me um 
pouco criança e dividir sorrisos com 
aqueles olhinhos que brilhavam aten-
tos à apresentação.

Obrigada Casa de Criança por 
me oportunizar viver, durante a 
Páscoa, um exemplo tão sublime 
de partilha, em seu mais amplo 
sentido.

Luciana Barroso 
Mãe da Clarissa (Inf. 4 B)

Jornalista, publicitária               
e professora.

Projeto
O Sabor da Páscoa



Mostra Ciências
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O 
aprendizado para as 
crianças deve ser uma 
aventura estimulante, 

e para que aconteça com êxito, é 
necessário que o tema em estu-
do seja curioso. A criança aprende 
observando, descrevendo, investi-
gando e comparando explicações.

Pensando nisso, a Casa de 
Criança realizou a VII Mostra Ci-
ências com o tema: Mistérios do 

Fundo do Mar. Dentre os objetivos, 
aprender  curiosidades e caracterís-
ticas sobre os diversos animais mari-
nhos foi, talvez, o mais notável, porém 
mergulhamos mais a fundo nesse mar 
de descobertas. Nesse percurso, en-
contramos peixes curiosos, gigantes 
do mar e seres bem estranhos das 
profundezas. Você pensa que parou 
por aí? Não! As grandes navegações 
nos acompanharam nesse trajeto e 

O MAR não está só para peixes. Está também para baleias e outras descobertas

Mistérios do
Fundo do Mar

Blobfish: produção do Inf. 4 A

Lula-porquinho: produção do Inf. 4 D

ainda desbravando novos caminhos 
nos deparamos com o pré-sal.

Assim, seguimos durante todo o 
projeto realizando todos os dias novas 
descobertas. E mais uma vez a comu-
nidade escolar se envolveu de forma 
significativa unindo conhecimento, di-
versão e arte.

         Aline Coelho
Coordenadora Pedagógica             

da Casa de Criança

A        Feira de Ciências deste 
ano foi um projeto da escola muito 

rico e conseguiu o envolvimento 
de toda a família. Todos os dias as crianças traziam 

novos conhecimentos do fundo do mar que geravam boas 
leituras, descobertas interessantes e elementos para muita pesquisa. 

Se abriu um mundo novo repleto de peixes das profundezas, da na-
tureza marinha, de animais enormes e tão diferentes!

Quando foi chegado o momento da apresentação e Mostra de 
Ciências, sentimos, pois havia chegado ao fim essa troca de conhecimento 
estimulante tanto para os meninos como para nós, pais. Mas então fomos 

premiados com dia cheio de boas experiências e conteúdo, trabalhos 
belíssimos e feitos com muita dedicação, repletos de significado 

para as crianças e para toda a família. 
E o Fundo do Mar continua a ser assunto de encantamento, curiosidade 

e fascínio para os meninos que vieram a conhecer esse 
misterioso universo marinho e tão interessante.

Esperamos ansiosos pela próxima Feira de Ciências!

Manuela Mendes Liebmann
Mãe do Tiago e Felipe (Inf. 4D e 2D)

Baleia Azul: produção do Inf. 2 E
Navio Cargueiro: produção do Inf. 5 G

Polvo: produção 
do Inf. 2 C

Lagosta: Produção do 1º A
no D
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Dia dos     
Pais

Este ano a Casa de Criança homena-
geou o Rei do Baião, Luiz Gonzaga, que 
tão bem representou a vida do povo 
nordestino através de suas músicas.

A Casa de Criança vivenciou no período da Páscoa 
mais um momento de solidariedade. Nossos alunos 
conheceram a realidade de crianças portadoras de 
câncer a partir de leitura de imagens e conversas em 
sala. E a sigla C.A. em nossa escola, tranformou-se 
em CUIDANDo CoM AMoR!

Assim, durante essa semana, a comunidade esco-
lar vivenciou um ato concreto de amor ao próximo 
e doou latas de leite para alguns representantes 
de instuições que cuidam de crianças portadoras 
de câncer.

Eu, Simara, tive o prazer de vi-
venciar com o meu 2º filho, Fran-
co, mais um dia das mães na 
Casa de Criança.

Como sempre, nossos en-
contros são repletos de amor 
e carinho. Fotos, fitas, cola, 
adesivos e lembranças foram 
utilizados e compartilhados.

Que bom que pude conhe-
cer todas as mães dos amiguinhos 
do meu filho. Tapioca e café foram 
servidos e nós, mães, tivemos uma 
tarde agradável.

Simara Almeida
Mãe do Franco (Inf. 2 F)

crianças e acima de tudo da 
beleza de coisas simples que 
a vida nos proporciona e que 
precisamos dar mais valor. 
Juntamente com minha espo-
sa, nos divertimos e fortale-
cemos nossos laços de ami-

zade e amor para com 
nossas filhas. Agradeço 
a todos que participam 
da organização destes 
eventos pelo carinho com 
que fazem este trabalho, 
em especial, o toque de 

simplicidade que muito me 
agrada na Casa de Criança.

Rodrigo Frank
Pai da Lívia (Inf. 3 A)

Vivenciei um ‘Dia dos Pais’ 
especial na Casa de Criança. Foi 
como comemorar e ao mesmo 
tempo relembrar de nossa infân-
cia, das brincadeiras, do sorriso 

do palhaço, da pureza das 

Festa Junina:
100 anos de Luiz Lua

Semana da Alegria:
Doação de leite à Associação Peter Pan

Mãe, a arte de ser e fazer 
felicidade!

Papai, faz mágica  no meu coração!

Dia das 
Mães

Eventos 

Festa 
Junina

Acolhida especial com oswaldinho do Ceará, 

pai da Mariana Sousa (Inf. 5 B)



A professora Michelle 
perguntou à turma: 
“Quem lembra o que 
é folclore?” Gabriela 
Lima Verde disse: “É 
quando a bisavó conta 
para a avó, a avó conta 
pra nossa mãe, a mãe 
conta pra filha e a filha 
conta pra outra filha”. 
(Infantil 5 G)

A educadora Vildênia, 
ao fazer a oração 
em agradecimento 
ao dia, disse: “Em 
nome do pai, do filho 
e do Espírito...” e 
prontamente Isabella 
olhou e falou: “Tia Vil, 
e cadê o ‘em nome da 
mãe’?”. (Infantil 2 D)

Estávamos trabalhando 
o Projeto “Grandes 
Embarcações” e 
eu solicitei que eles 
escolhessem uma daquelas 
estudadas para registrar 
por meio de desenho. 
Mariana Vieira disse: 
“Eu vou fazer um super-
marino”.   (Infantil 5 G)

A professora Talita 
estava montando 
um boneco (esquema 
corporal) juntamente 
com os alunos. 
Ao terminar, ela 
perguntou: “E aí 
crianças, como vamos 
chamar o boneco?” 
Laura prontamente 
respondeu: “Já sei tia 
Talita, vem boneco, 

vem boneco!”.           
(Infantil 2 A)

Sofia Pinheiro, aluna 
da professora Aline 
Mara, escutou anunciar 
no serviço de som a 
seguinte informação: 
“Atenção Aline 
Coelho, compareça 
à secretaria”. Sofia 
questionou: “Você 
escutou tia Aline?” 
Respondendo: “Sim, 
Sofia, não sou eu”. 
Ela prontamente 
respondeu: “Ah! Você 
é a Aline Gatinha, né?”  
(Infantil 2 E)

Criança tem cada uma

A fonoaudióloga 
Jacqueline, ao falar 
sobre hábitos orais com 
as crianças, solicitou que 
alguém dissesse o nome 
de um dente. Gabriel 
Teles logo respondeu: 
“Dente adianteiro!”                    
(Infantil 5 A)
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