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EDIÇÃO

ESPECIAL

Vivências de uma história
de aprendizagem, afeto e crescimento.

Editorial
U

m ano especial... um tempo para agradecer e celebrar...

Permeados por sentimentos e emoções,
desenvolvemos projetos e atividades especiais que
deram muito pano para a construção desta edição
de nossa revista.
Um sonho realizado que se renova a cada dia, em
cada encontro, em cada desafio vivenciado que nos
amadurece e fortalece.
Um espaço de formação humana que uniu e une
tantas pessoas especiais, que compartilham dos
mesmos valores e do desejo de contribuir para a
construção de um mundo melhor.
Uma casa cheia de vida, de cor, de alegria e de
encantos, porque é habitada por crianças que se
expressam livremente e que nos lembram da importância de nutrirmos a criança interna que tem
morada em nossos corações.

Sumário
pedagógica; às famílias que elegeram a nossa escola
e nos confiam seus filhos que dão vida e movimento
a cada cantinho de nossa Casa e que representam o
sentido de nossa existência.
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Desejamos que a leitura desta edição possa
traduzir um pouco do muito que vivenciamos a
cada dia e que as reflexões e sentimentos gerados,
a partir dos textos, possam abastecer os corações
com força, fé e esperança, pois são esses os sentimentos que nos fazem viver sem desistir dos nossos
sonhos.
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Casa de Criança:
25 anos vivenciando o
caminho da construção

Com carinho,
Denise Sanford e Heloísa Sena
Diretoras da Casa de Criança

Essa é a nossa Casa de Criança, há 25 anos
presente em nossas vidas, fazendo a diferença em
muitas histórias. O coração se emociona em todos
os momentos e o sentimento de gratidão é sempre
presente. A Deus por nos iluminar e conduzir os
nossos passos; à nossa equipe de profissionais que
acolheram o nosso sonho e que zelam para que a
vivência diária seja sempre fiel ao que idealizamos
em nossa utopia e está expresso em nossa proposta

O que mudou na Educação Infantil
em 25 anos - por Celia Luna
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VIII SALÃO LITERÁRIO
Projeto Amorosamente: sentir poesia
é algo que vai além do coração.

Tira dúvidas
Meu filho, de 5 anos,
sempre gostou de brincar com crianças mais
velhas. Seu melhor
amigo, hoje, tem 10 anos
e mora no mesmo prédio.
Quais os pontos positivos e os negativos dessa
amizade?”
É interessante estimular o relacionamento com colegas da mesma
faixa etária, por partilharem dos
mesmos interesses e geralmente
possuírem um nível de maturidade
semelhante, mas o contato entre
crianças de idades diversas também
pode ser bastante construtivo. É
imprescindível, contudo, saber com
quem estão se relacionando e como
essa interação acontece. Quando
observamos a postura dos mais
velhos no tocante aos mais novos,
é possível vislumbrar que tipo de
relação está sendo estabelecida.
Se as atitudes são de cuidado, respeito, tolerância e afeição, o convívio
provavelmente está sendo benéfico. Ademais, há de estimular as
crianças menores no que concerne
ao desenvolvimento de habilidades
sociais e intelectuais na medida em
que pode desafiá-las. Entretanto,
se houver mudanças repentinas na
conduta dos pequenos, como uso de
linguagem inapropriada, comportamentos precoces ou desinteresse
por seus pares, bem como submissão desproporcional à criança mais
velha, é um indicativo de que algo não
está fluindo de forma tão saudável.
Por conseguinte, a intervenção do
adulto se fará necessária. Conversar com o filho, tanto para acolhê-lo
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como para orientá-lo,
é basilar. Supervisionar ou
até mediar o contato é sempre cabível.
Só em casos mais extremos o convívio
seria diminuído ou evitado.
Liana Scipião
Psicóloga da
Casa de Criança
Como contornar a seletividade alimentar da criança?
A Seletividade Alimentar é um
termo técnico para um tema que tem
se tornado muito corriqueiro na vida
de muitas mães e pais, e sempre gera
muita preocupação e ansiedade para
quem tem de lidar com este problema
em casa. A recusa alimentar é um comportamento típico da primeira infância.
No entanto, parece haver crianças que
persistem com comportamentos peculiares até meados da infância ou continuam pelas demais fases da vida, e é
caracterizada por um consumo alimentar altamente limitado (pouco apetite e
desinteresse) e extrema resistência em

experimentar novos alimentos (recusa alimentar).
Para cuidar dessa questão, primeiro
é necessário entender a sua causa, se é
de ordem sensorial (paladar mais aguçado, resistência a determinadas cores,
texturas e cheiros); se houve uma
introdução alimentar tardia e realizada
de forma inadequada; se há alguma
situação fisiológica relacionada ao alimento (alergia ou intolerância alimentar, refluxo gastroesofágico, mal estar
físico relacionado a algum alimento),
dentre outras.
Diante disso sugerimos:
- Estabelecer uma rotina para se alimentar com horário e local definido,
com diferentes opções alimentares,
preferencialmente, junto à família e
de forma prazerosa (sem tensões
nem estresse);
- Evitar dar recompensas, pois tal
estratégia tem efeito negativo;
- Evitar o uso de recursos audiovisuais para que a criança se alimente nem disfarçar um item que
pode ser rejeitado, pois a mesma
deve saber o que está comendo,

aprendendo a identificar texturas
e sabores;
- Verificar se ela não se recusa
a comer porque quer chamar a
atenção;
- Limitar o acesso da criança aos
líquidos entre as refeições, já que
algumas preferem beber em vez de
comer;
- Ao introduzir novos alimentos pela
primeira vez, é recomendável começar com um alimento com características parecidas em sabor e textura ao
que ela come atualmente e começar
com uma quantidade muito pequena
para que isso não a assuste;
- Repetir a oferta dos alimentos
rejeitados. Os pais não devem desistir nas primeiras tentativas;
- Convidar a criança para participar
da elaboração do cardápio familiar,
seleção (ir às compras) e preparo de
alimentos (receitas em família).
Enfim, ressaltamos que essas
dicas podem otimizar o processo de
aceitação da criança a variados alimentos. Contudo, é preciso destacar
que o exemplo dos adultos, que convivem com ela, é um dos melhores
recursos para se obter sucesso nessa
caminhada. Pensem nisto!
Patrícia Campêlo
Nutricionista da
Casa de Criança
Quais as atividades que
motivam e desenvolvem
crianças de 1 ano de idade?
A partir de um ano de idade é
notável o desejo da criança em querer
explorar as coisas ao seu redor. Para
estimular o crescimento saudável e
criar momentos divertidos e amorosos
com o bebê, é importante que os pais se
envolvam em brincadeiras simples, mas
que colaboram para o amadurecimento

da criança. Estimular os sentidos é fundamental para garantir o desenvolvimento motor e cognitivo dos pequenos. Elementos simples que fazem
parte do universo escolar podem ajudar
nessa tarefa. As tintas e a massa de
modelar oferecem experiências diferentes daquelas com que as crianças
estão acostumadas e podem render
alguns minutos de interesse e interatividade. Atividades sensoriais, envolvendo o contato com diversas texturas
(esponja, lixa, papel veludo, algodão...),
são interessantes para criança. Também podemos proporcionar o contato
com objetos de temperaturas diferentes, bem como, oferecer vivências com
água. Atividades envolvendo sucatas,
construção de bolas de papel, música
e dança, percursos psicomotores são
sempre bem-vindas. E, sem dúvida, os
momentos vividos, em harmonia e descontração ao lado de sua família, farão
a alegria da sua criança.

momento familiar, bem como
acolher, dialogar, ficar atentos
às representações construídas
sobre a separação e os comportamentos apresentados por seu(ua)
filho(a), tomando as providências
cabíveis. Assim, é preciso discriminar a própria realidade da realidade da criança, tendo o cuidado
de não projetar nela seus desejos,
angústias etc, de não desvalorizar
e/ou culpabilizar o ex-conjugue
pela dissolução do casamento,
bem como proporcionar a si e a
criança um tempo para as elaborações e reposicionamentos que
precisam ser feitos diante da nova
dinâmica familiar.
Esses indicativos gerais
devem ser particularizados em
relação a cada família, aspecto
relevante também quanto à forma
de se conversar com a criança.
Sugerimos que os pais falem juntos para a criança sobre a separaCristiana Boblitz ção, empregando uma linguagem
Coordenadora da acessível, relatando a verdade
Casa de Criança da situação, mas resguardando
aspectos que só dizem respeito
aos adultos.
Como conversar sobre
É importante deixar claro que
separação dos pais com a
a separação ocorreu entre eles
criança?
e que continuarão sendo pais
Os pais são referenciais na vida do(a) filho(a), amando-o(a), parda criança e, nesse contexto, exer- ticipando de seu dia a dia, educem funções primordiais na consti- cando-o(a), cuidando dele(la).
tuição psíquica dessa. Deste modo, Também esclarecer quando e
suas concepções, sentimentos, como pensaram em organizar
pensamentos, questões inconscien- a rotina da criança. A esse restes, atitudes têm influência no modo peito, na medida do possível, é
como o(a) filho(a) compreende a importante que não haja muitas
si e o mundo. Decorrente disso, é mudanças. Vale ressaltar que
necessária uma atenção maior à é essencial a atenção à criança,
escutando-a,
maneira como os pais vivenciarão a observando-a,
ficando ciente de seus sentimenseparação.
Ao decidirem se separar, neces- tos, dúvidas, questionamentos
sitam ser acolhidos, elaborarem as para poder ajudá-la a melhor
questões pessoais que advém do novo lidar com a nova vivência.
5

Tira dúvidas
Diante dos vários desafios,
desencontros e encontros que um
contexto de separação envolve, o
modo como pais e criança concebem e vivenciam este contexto é
um fator preponderante para ressignificação dessa vivência, para
o crescimento emocional e para o
estabelecimento de novos modos
de convívio e comunicação em
família.
Ana Flávia Rocha
Psicóloga da
Casa de Criança
Qual a melhor maneira de
abordar e fazer a criança
compreender a questão da perda de um ente
querido? Em qual idade?
O limite da existência humana,
apesar de uma certeza, ainda, é um
assunto evitado pela maioria das
pessoas. A forma como é compreendida e discutida terá critérios e
significados de acordo com a cultura de um local e de seu povo.
Durante a infância, a compreensão da finitude das coisas e
dos seres acontece desde muito
cedo, a partir da quebra de um
brinquedo até a morte de um animalzinho de estimação. Quando
se trata da morte de uma pessoa,
a atenção para a situação deverá
ser diferenciada, pois se refere a
um semelhante.
Em situações que envolvem
adoecimentos graves de familiares ou pessoas próximas, em que
o risco do falecimento faz parte do
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contexto, é importante que a criança
saiba, dentro da possibilidade de cada
faixa etária, da realidade da situação. Explicações como, “o vovô está
doente”, “a titia está se cuidando para
ficar boa...” vão possibilitando a criança,
além da compreensão real da situação,
a condição de elaboração emocional
dos seus sentimentos em relação ao
momento. Dessa forma, caso o falecimento aconteça, ela terá uma prévia
concepção de que “alguma coisa estava
acontecendo”.
Quando acontecem mortes repentinas, o cuidado deverá ser ainda maior,
por não ter havido tempo para a compreensão daquele fim. Sendo assim, ela
precisará ser informada com o cuidado
para amenizar o impacto.
De acordo com cada faixa etária, a
explicação sobre a morte se dará considerando a capacidade de compreensão
da criança. Por volta dos 3-4 anos de
idade, ela já consegue compreender a
finitude apesar de forma restrita.
Justificar a morte, em si, terá
um “formato” aproximado para
a maioria das situações considerando-se um fim. No entanto, a
crença sobre o pós-morte estará
diretamente ligada às concepções
de cada família.
Tão importante quanto informar as crianças sobre os acontecimentos da família é ampará-las,
em presença e em palavras, na
situação, e favorecer uma vivência da angústia, inevitável, de uma
forma suportável.
Claudia Marques
Psicóloga da
Casa de Criança

Como os pais devem se comportar ao perceberem que a
criança está demonstrando
medo natural, tais como
medo do escuro, de animais
etc?
A constituição subjetiva de uma
criança inicia antes do seu nascimento,
através das representações que a mãe
e o meio em que ela está inserida vão
lhe atribuindo.
Durante a infância, seu desenvolvimento psíquico vai se consolidando
com aspectos e peculiaridades de cada
fase. Por volta dos 3-4 anos de idade, é
comum aparecerem reações de medos
a personagens, escuro, animais etc.,
sem razões aparentes.
Na medida em que a compreensão da criança sobre o mundo e a sua
própria existência vai se ampliando,
a sua percepção sobre o novo tem
reações variadas.
O temor tem uma função importante do ponto de vista subjetivo.
Funciona como um organizador da
estrutura psíquica, favorecendo
desde a compreensão do perigo real
da travessia de uma rua até a compreensão dos limites de suas ações no
mundo.
Quando os medos aparecem com
baixa frequência e intensidade, em contextos pertinentes e desaparecem em
espaços de tempo curtos, não precisam
de uma atenção demasiada. Ações dos
pais que assegurem a proteção e evitem
exposições desnecessárias poderão ser
suficientes. No entanto, as proporções
dos medos exigirão uma atenção maior,
caso se tornem um impedimento para o
desenvolvimento da criança.
Reações de medo que impeçam a
mobilidade e socialização da criança
deverão ser investigadas pelos pais
e cuidadores, para que a causa e o
comportamento desenvolvido sejam

compreendidos e solucionados. Em
casos mais extremos, o auxílio de um
psicólogo poderá ser necessário.
Claudia Marques
Psicóloga da
Casa de Criança
Meu filho tem 5 anos e é
extremamente competitivo.
Não aceita perder nunca e
muitas vezes tem acessos de
cólera por conta da frustração da perda. Como devemos
lidar com isto?
O modo como cada ser humano
concebe e vivencia sua competitividade
é um aspecto marcante em relação
às consequências decorrentes desta.
Nesse contexto, obter aprendizagens
significativas que favoreçam evoluções
quanto aos aspectos emocionais e psíquicos requer, dentre outros aspectos,
compreender que temos capacidades
e limites, que somos uma das pessoas
importantes no mundo, não a única,
que necessitamos aprender a elaborar
os pensamentos e sentimentos que as
frustrações desencadeiam, bem como
relacionar-se pautado no respeito a
si e e ao outro etc. Assim, devido as
crianças estarem em um momento
inicial desses aprendizados, os desafios se tornam maiores, necessitando
da nossa ajuda para que possam lidar
de modo mais saudável possível com a
realidade como ela se configura.
Considerando que a infância é o
período crucial da constituição psíquica, que as relações entre pais e
filhos exercem um papel preponderante nessa construção que cada ser
humano é único etc, faz-se necessário compreender algumas questões, visando melhor contribuir para
mudanças no contexto expresso por
sua criança, a saber:

•• o lugar que seu filho ocupa na dinâmica familiar;
•• quais expectativas que a família
tem quanto a ele e o que isto gera
para família e a criança;
•• quais as hipóteses que a família
elaborou para este comportamento do filho;
•• o significado que a competição, o
ganhar e o perder, o lidar com frustração tem para seu filho, como
também quais os possíveis fatores
que o levaram a construir sua concepção sobre esses aspectos;
•• como a família age ao vivenciar situações que envolvem competição
e frustração, bem como que atitudes tem diante do comportamento
do filho;
•• que procedimentos a família toma
que considera favorecedores de
mudança;
•• que procedimentos a família toma
que considera mantenedores da situação atual.
Aliado às reflexões voltadas à família, sugerimos ajudar seu filho a pensar
como se sente quando ganha e perde, o
que seus sentimentos e pensamentos
geram para ele e para os outros, que
ações realiza em consequência destes
pensamentos e sentimentos. E, ainda,
ler com ele livros infantis voltados para
essa temática, proporcionar vivências que envolvam cooperação, respeito etc, valorizar
as conquistas que foi

obtendo, dentre outras atitudes.
Ao longo deste processo, é importante acolhê-lo, dar os limites
devidos, elaborar os pensamentos e sentimentos que surgem na
vivência de pais, assim como ficar
atentos à frequência, intensidade,
nível de angústia que seu filho
expressa, pois estes são uns dos
aspectos balizadores para compreendermos se há necessidade de
uma avaliação com um profissional
da clínica psicológica.
Ana Flávia Rocha
Psicóloga da
Casa de Criança

Como participar
Para participar na nossa coluna “tira dúvidas”, basta enviar sua
pergunta para o nosso e-mail: revistacriancar@casadecrianca.com.br
ou preencher o informativo enviado na agenda no mês de agosto.
As perguntas serão selecionadas de acordo com a frequência dos
temas, devido ao espaço disponível em nossa revista. Mas não se
preocupe, tentaremos responder todas as perguntas enviadas.
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Célia Maria de Castro Luna
Formada em Pedagogia pela UFC e pós graduada em Educação
Infantil pela UNIFOR
Diretora do Colégio Canarinho

O que mudou na
Educação Infantil
em 25 anos?

INCLUSÃO, tecnologias, novas relações... Desafios da escola da atualidade.

H

á vinte e cinco anos, quando a Casa de Criança começou, a educação infantil
enfrentava desafios diferentes dos atuais? Fazer e viver a educação infantil era
mais fácil, mais difícil ou apenas diferente? O que as mudanças do mundo trazem
de reflexão para quem acredita que crianças na primeira infância têm muito a aprender? A
Revista Criançar conversou com Célia Luna, diretora do Colégio Canarinho, sobre educação,
mudança, diferenças, sociedade, tecnologia... numa volta ao tempo permeada por lembranças,
construção, gratidão, alegria e, sobretudo, certeza de que estamos no caminho certo.

1. A Lei de Diretrizes e Base
da educação (9394/96), bem
como a recém implementada
Lei Brasileira de Inclusão
(Lei 13.146/2015), trouxeram
avanços na inclusão escolar de
crianças com deficiência. Como
educadora que vivencia esse
projeto há mais de 30 anos, o
que você acha que evoluiu de lá
para cá? Quais as conquistas
e desafios que ainda temos
pela frente em relação a esta
questão?

e/ou escolas regulares que possuíam
salas de aula especiais para atendê-las.
A visão na época, além de segregadora,
era também compensatória. Equivocadamente, isolavam-se as crianças para
que, depois de desenvolverem programas específicos, pudessem, em algum
momento de sua escolaridade, ser
integradas às demais na sala de aula
regular.
Nos anos noventa, a literatura educacional passou a defender a importância de incluir crianças com necessidades educacionais especiais em
salas de aula regulares, mostrando
Célia Luna: Até a década de
que a interação e a convivência em
oitenta, as crianças com necessidagrupos heterogêneos possibilitavam
des educativas especiais frequenaprendizagens cognitivas e atitudinais
tavam instituições terapêuticas
bem mais significativas.
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Depois de muito estudos, as escolas foram lentamente abrindo as
portas para integrar as crianças nas
salas de aula regulares e, concomitantemente, foram fechando as salas
especiais.

Nos anos noventa, a
literatura educacional
passou a defender
a importância de
incluir crianças com
necessidades educacionais
especiais em salas
de aula regulares,
mostrando que a
interação e a convivência
em grupos heterogêneos
possibilitavam
aprendizagens cognitivas
e atitudinais bem mais
significativas.
Seguindo a conjuntura social do
período, a demanda das famílias e
as experiências desenvolvidas em
outros países do mundo, foi aprovada
a Resolução 02/2001, do Conselho de
Educação Federal garantindo a inclusão de crianças com necessidades
educativas especiais em salas de aula
regulares. Pode-se considerar essa
conquista um marco histórico!
Acompanhando essa trajetória,
hoje temos em Fortaleza algumas
escolas desenvolvendo programas
de inclusão e outras se mobilizando
para formar equipes de trabalho e
atender crianças a médio prazo.
Acredito que, à medida que um
maior número de escolas optarem
por receber essas crianças, teremos resolvido um problema ainda
persistente atualmente: a disponibilidade de vagas ainda pequena
para o atendimento de todas as
crianças nas escolas da cidade.

2. Nos últimos anos, as escolas
começaram a apresentar projetos
de educação bilíngue, que variam
em suas particularidades, de
escola para escola. Qual a sua
visão sobre essa implementação?

Célia Luna: Aprender uma segunda
língua tem sido uma demanda do
mundo contemporâneo para atender a necessidade de comunicação
entre povos, em uma sociedade
cada vez mais globalizada. O ensino
da língua pode ser desenvolvido de
dois modos: por meio de uma imersão pela qual a comunicação se dá
exclusivamente na língua trabalhada durante toda jornada escolar
(bilíngue) e/ou por meio da inclusão
de duas ou três horas de trabalho
semanal (modalidade de aulas de
inglês, apenas).
Para desenvolver um desses programas, alguns cuidados precisam
ser levados em conta pela escola. Se
o estudo da língua ocorre no próprio
turno que a criança frequenta (jornada de trabalho de quatro horas
diárias), precisa cuidar para promover o equilíbrio entre as atividades
curriculares nas diversas áreas do

conhecimento e as novas demandas, visto que o tempo já é bem
restrito no expediente escolar de
um turno. Assim sendo, o ensino
de uma segunda língua poderá
ser trabalhado em um outro
turno de atividades, em forma
bilíngue ou de aulas, uma vez que
boa parte das crianças permanecem na escola por um tempo
mais prolongado (mais ou menos
oito horas diárias).
3. Ao longo dos anos, a maneira
de conversar mudou. Hoje,
há espaços virtuais, como
o whatsapp, que permitem
conversas em grupo, de maneira
fácil e rápida. Muitas vezes,
no entanto, a comunicação
nesses canais pode apresentar
ruídos, causando desconfortos
e interpretações precipitadas.
Como educadora, o que você
pensa sobre esse assunto?

Célia Luna: Todos nós utilizamos
esta forma de comunicação em
várias situações de nossas vidas
para receber informações, para
realizar pequenos contatos,
9

Entrevista
tanto entre duas pessoas como
em grupos maiores. O grupo de
whatsapp tem sido utilizado
também na escola e é formado,
geralmente, pelas famílias de
crianças pertencentes a uma
mesma turma.
Entretanto, precisamos ter
cuidados para escolher o que e
com quem conversar nesse contexto e, ainda, compreender que
esse recurso não deve inviabilizar o contato pessoal em algumas situações.
Assim sendo, família e escola,
parceiras ao longo da escolaridade das crianças, vivem
situações de diálogo em que o

contato em reuniões presenciais
é necessário como, por exemplo,
ao necessitar elucidar uma dúvida
sobre uma conduta da escola, ao
precisar de elementos para entender uma proposta de atividade realizada na sala de aula, para conversar sobre a criança e seu processo
de aprendizagem, para expor uma
posição contrária ou diversas situações semelhantes.
Isso envolve confiança, disponibilidade, não antagonismo e abertura
suficiente para que tudo possa fluir
bem. É simples assim e muito mais
harmonioso.
4. A Sociedade Brasileira de Pediatria faz recomendações importantes sobre o uso indiscriminado da
tecnologia, citando o aumento da

ansiedade e o baixo rendimento
escolar como algumas das consequências. Na sua opinião, como
as famílias devem proceder para
garantir um equilíbrio quanto ao
uso desses recursos tecnológicos?

Célia Luna: As crianças hoje usam
diversos recursos tecnológicos.
Isso é um fato. Não podemos negar
a inserção do computador, telefone
celular e jogos eletrônicos na vida
das crianças. Entretanto, precisamos estabelecer normas de uso
para que elas possam desenvolver
várias outras habilidades, geralmente, não contempladas em situações individuais próprias dos jogos
tecnológicos. Uma das questões
que chamamos a atenção é o equi-

líbrio entre as atividades individuais e as de natureza socializadoras.
As crianças precisam participar de
atividades grupais para aprender
com o outro, para ceder ao outro e
para ser instigada pelo outro. Precisam ainda de movimento corporal,
de acatar normas sociais e vivenciar momentos de frustração tão
necessários a sua formação.
5. Por outro lado, a tecnologia
tornou-se parte do cotidiano
escolar. Que metas educacionais
ancoram a inclusão destes recursos em sala de aula?

Célia Luna: A Primeira condição
para o uso de recursos tecnológicos na escola é que faça parte de
um planejamento – para que usar?
O que usar? Como inserir no programa de curso desenvolvido?
Geralmente, buscamos nesses
recursos a possibilidade de trabalhar som, animação que o livro não
contempla, plataformas digitais
com jogos educativos para trabalhar conceitos e procedimentos, o
uso de diversas linguagens como
o vídeo, instalações artísticas e
exposições de artes virtuais.
6.Segundo Rubem Alves, “o professor é o ponto central de qualquer programa de transformação
do ensino brasileiro.” Com base
nesse pensamento, na sua opinião, por que a educação brasimento é construído pela reflexão de
leira ainda não ocupa um lugar de
sua prática, buscando ampliá-la e
destaque no ranking mundial de
ressignificá-la. Precisa compreeneducação?
der as teorias de aprendizagem para
Célia Luna: O professor é a proposta realizar intervenções possibilitando
pedagógica da escola em ação. Para o avanço das crianças.
realizar sua atividade, ele precisa
Assim, a escola deve desenvolver
estudar bastante para ser coerente um programa permanente de forcom os princípios pedagógicos e filo- mação do professor para que bussóficos da instituição. Seu conheci- que a qualidade e o conhecimento
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dos estudos acadêmicos mais
recentes desenvolvidos mundialmente.
Portanto, a transformação
do ensino brasileiro só será
possível quando as escolas,
públicas e privadas, priorizarem o professor como gerador
de mudanças educacionais profundas e significativas.
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Uma canção

para a infância

am

dos 25 anos dessa escola, uma canção
para a infância, inspirada nas tantas
lembranças boas que dali trouxemos
para as nossas vidas.
Com o propósito de homenagear a
educação fortalecedora de vínculos,
procurei fazer uma melodia cheia de
ternura, com andamento propício ao
cantar, ao balançar de corpos e ao bater de palmas com suavidade e firmeza.
Fui motivado pelo desafio de compor
algo cativante, no qual as conexões das
palavras e dos sons pudessem ir ao encontro do modo como meninas e meninos ordenam o próprio mundo.
O pensamento da criança é concreto,
no sentido de que ela expressa o que vê,
e abstrato, quando ela pensa por analogia. Em ambos tende a ser afetivo, o
que me instigou a optar por imagens do
cotidiano escolar, como forma de despertar o interesse delas por um lugar e
por alguém. Interpretada com leveza e
ludicidade pela cantora Bárbara Sena
e um coro infantil, esta canção foi toda
feita com cenas de uma memória feliz.

do

A

primeira infância é o momento em que a criança
desenvolve as habilidades básicas de compreensão do
mundo. Esta condição faz com que
a primeira escola dos nossos filhos tenha uma importância fundamental
para eles, em todo o processo educativo e na experiência do viver. É
difícil retribuir
o carinho e a
dedicação das
educadoras
infantis
que,
com sensibilidade
e atenção especial, fazem a troca de
cuidados com a família
nessa fase de iniciação
de movimentos próprios
e de abertura para as relações sociais.
Tive a oportunidade de
concretizar a expressão do
meu agradecimento à Casa de
Criança, onde os meus filhos
Lucas e Artur, que já são adolescentes, começaram pequenininhos a aventura da escolaridade. Compus, como
presente pela passagem
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HÁ 25 ANOS vivenciando o caminho da construção.

Flávio Paiva
Jornalista, escritor e pai do
Lucas e Artur (ex-alunos
da Casa de Criança)
Bárbara Sena e Marcelino Câmara

12

13

Edição Especial

Casa de Criança:

um lugar de nutrição
“NOSSO MELHOR de amanhã pode ser ainda mais bonito do que já é hoje”

F

az 10 anos que a história
da Casa de Criança e o
caminhar da minha família se misturam e se combinam à
semelhança do harmônico vai e
vem do mar calmo. Difícil é traduzir o sentimento que me toma
em palavras...
Valho-me, então, do ex-Ministro Renato Janine, pois o ouvi
citar um educador finlandês que,
ao ser perguntado sobre o que ele
esperava do aprendizado de uma
criança aos 07 anos de idade, respondeu: “que ela tivesse tido uma
primeira infância muito feliz”.
Lembro-me, ainda, de um filme
em que um médico disse categórico: “ninguém finge não ter reflexos”. Considero que, de igual modo,
ninguém finge diariamente e, por
anos a fio,
ser feliz no

ambiente em que trabalha. Creio que
se um grupo crescente de pessoas assim se mostra por tanto tempo, isso
somente pode decorrer do fato de que
a alegria e a felicidade demonstradas
são absolutamente espontâneas e
verdadeiras!
Fortaleza tem, portanto, uma escola em que pessoas trabalham felizes, ocupando as suas mentes com a
ideia de fazer da primeira infância uma
época feliz da vida do ser humano. Temos, aqui, um cantinho finlandês ou, se
preferirem, “felizlandês”!
Nesse cantinho, as pessoas entendem a diferença entre o perfeccionismo e a humildade, pois todos os anos
se busca melhorar o que já é ótimo, não
pela ansiosa energia da perfectibilidade, mas pela humilde ambição de reconhecer que o nosso melhor de amanhã
pode ser ainda mais bonito do que já é
hoje. Fascina-me, por exemplo, a capacidade criativa que permite a realização
de festas de final de ano que oferecem,
sempre de um modo inovador, apresentações artísticas que resguardam e
inspiram os mesmos valores essenciais
à formação e ao desenvolvimento de
todo ser humano.

Eis aí, no meu sentir, o firme alicerce dessa Casa de Crianças! Um alicerce
tão bem construído que permite que a
estrutura cresça e o sonho permaneça.
Viktor Frankl dizia a seus alunos:
“Não procurem o sucesso. Quanto
mais o procurarem e o transformarem
num alvo, mais vocês vão errar. Porque o sucesso, como a felicidade, não
pode ser perseguido; ele deve acontecer, e só tem lugar como efeito colateral de uma dedicação pessoal a uma
causa maior do que a pessoa” 1.
Ouço essas palavras como eco
das ações aqui praticadas! A Casa de
Criança cresce como um efeito colateral de uma dedicação conjunta e
profunda à causa da construção dos
valores essenciais em cada ser. Cresce
mantendo o sonho de ser um ambiente
de nutrição ética, moral e espiritual!
Penso não haver maiores razões
para dizer: parabéns!
Hugo Mendonça
Pai da Lívia (ex-aluna da
Casa de Criança) e do Júlio
e Heloísa (alunos do 1º Ano
e Infantil 1)
1 Em busca de Sentido, Ed. Vozes, 31ª. ed., p. 10.
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Olhares e percepções
de uma caminhada
25 ANOS de parceria de trabalho e vida.

O

que entendemos por casa?
Morada, abrigo, aconchego... Lugar para onde podemos voltar quando a saudade aperta.
Há 25 anos, entrei num lugar chamado Casa de Criança e era, literalmente, UMA CASA. Dentro dela,
duas “meninas” sonhadoras criavam
um ambiente para despertar emoções e acolher corações. Crianças??
Tinham umas poucas por ali, na verdade era mais casa de gente grande.
O tempo passou, aprendi, descobri e
a Casa mudou. Surgiram novas paredes, novas crianças, mais risos,
novos sonhos, NOSSA MANGUEIRA,
o pátio cresceu, criança de todo lado
apareceu.
Agora, eu entendia! A Casa de
Criança era movida de sonhos e risos
dos pequeninos. A cada ano, meu orgulho crescia, eu já fazia parte do sonho, junto às “Meninas sonhadoras”
que, na verdade, também já tinham
crescido, mas nem por um minuto
deixaram para trás seus sonhos.
Passo a passo, criança a criança,
família a família, iniciou-se a trajetória. As primeiras crianças alfabe-
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tizadas. A primeira família a confiar
seu pequenino no tempo integral. Eu
não tinha dimensão do que acontecia, quando parei para escrever sobre a Casa. Foi aí que me dei conta
do quanto construímos, da família
que formamos. Temos mais que contrato. A gente lida com parcerias e
amigos que parecem irmãos. Casa de
amigos, casa de descobertas, casa
de acolhimento...
Continuamos a crescer! Hoje, temos o anexo e a nossa essência permanece, pois somos a mesma casa
cheia de histórias para contar e outras mais para iniciar.
Gratidão! É essa palavra que vem
à mente. Grata por fazer parte de
uma linda história. 25 anos de sonhos semeados, amigos cultivados
e grandes descobertas. Às meninas
que me acolheram nessa casa o meu
muito obrigada.
OBRIGADA, Heloisa Câmara e
Denise Sanford.

Há 25 anos, entrei
num lugar chamado
Casa de Criança e era,
literalmente, uma Casa.
Dentro dela, duas
“meninas” sonhadoras
criavam um ambiente
para despertar emoções
e acolher corações.

Zilma Maciel
Professora da
Casa de Criança desde 1992
17
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Olhares e percepções

de quem partilha momentos
CASA DE CRIANÇA presente em diferentes gerações.

Casa de Criança -

Ele tem uma vida “normal”. Faz faculdade. Está iniciando sua primeira
empresa. É atleta da seleção brasileira de futebol em cadeira de rodas.
Tem vários amigos e uma vida social
bastante agitada.
Um dos maiores desafios para os
pais de uma criança especial é não
antecipar os problemas. Viver um
dia após o outro. Hoje em dia, após
experiência vivida, o que mais digo
para as famílias com bebês especiais
é viva um dia de cada vez. A vida vai
se organizando e nos preparando,
não adianta viver o medo e os fantasmas do futuro.

Minha parceira!

A

s pessoas sempre
me cobram para
escrever um pouco sobre minha experiência
de vida. Talvez porque ela
tenha sido bem desafiadora, todos acham que preciso
compartilhar como uma forma
de inspiração ou simplesmente para enfatizar que todos temos
nossos desafios, a diferença é como
resolvemos enfrentá-los.
Sou mãe de três filhos. Tiago, tem
20 anos, Lucas 18 e Indiara tem 7. Todos alunos da Casa de Criança. Óbvio! Não poderia ter sido diferente.
Tiago, meu primogênito, é portador de uma doença genética chamada
Atrofia Muscular Espinhal. Devido a
essa patologia, Tiago tem pouquíssima força muscular. Necessita de auxilio respiratório à noite, anda de cadeira de roda motorizada e necessita
de ajuda para praticamente todas as
suas necessidades básicas. Apesar
do imenso problema muscular, seu
cognitivo é totalmente preservado.
18

Nesta escola, tudo
tem uma razão, um
sentido, um significado.
Um problema não
é algo limitador,
pelo contrário, é
oportunidade de
crescimento, de
aprendizado.
Obviamente, vivi os medos e os
fantasmas de uma vida incerta. O
maior deles, disparado, era como
seria o dia de ir para a escola. Como
ia ser para o Tiago esta experiência? Como ele iria conseguir? Foi
aí que comecei a fazer parte da
CASA DE CRIANÇA.
Esta escola nos acolheu na medida. Cuidou do Tiago como ele deveria ter sido cuidado. Pena? Jamais!
Por que o sentimento de pena? Ele
sempre teve tanto a oferecer. A
escola ia exatamente nesse ponto,

extraia o melhor dele. Sua condição
física era apenas um detalhe, nunca
algo limitador. Coisas eram adaptadas, mas ele tinha que se esforçar e dar duro, dar o seu melhor,
igual a todos os outros. Ninguém
passava a mão na cabeça dele. Ele
era cobrado, incentivado e estimulado pela a escola.
Sou eternamente grata a toda a
equipe da CASA DE CRIANÇA. Eles
ajudaram a formar a personalidade
do Tiago e, até hoje, ele dá pouquissíma importância as suas limitações físicas. Ele enxerga seu próprio potencial muito além do que seus músculos
podem alcançar.
Logo pertinho, veio meu outro filho. O Lucas! Cheio de força muscular,
mas com outras questões. Não é fácil
ser irmão de uma criança especial. O
irmão especial requer muita atenção
e cuidados. Lucas nunca conseguiu
reinar, sempre teve que ceder muito.
A CASA DE CRIANÇA estava lá, juntinha dele, ajudando e identificando
todas estas questões. Eu ficava impressionada como aqueles relátorios,
que recebemos da escola, falando dos
nossos filhos, mostravam meu filho
tão claramente com todos os seus
atributos e dificuldades.
Sempre achei confortante demais educar tendo a CASA DE
CRIANÇA como parceira. Nesta escola, tudo tem uma razão, um sentido, um significado. Um problema
não é algo limitador, pelo contrário,
é oportunidade de crescimento, de
aprendizado.
Tiago terminou o 1º Ano e mudou
de escola. Eu e a CASA DE CRIANÇA decidimos que o Lucas deveria
continuar lá. Reinar um pouco. Não
precisar dividir o espaço e as atenções com seu irmão. Atitude correta
demais. Colho frutos até hoje. Ape-

sar de ter tido que dividir muito na vida, tornou-se uma das
pessoas mais admiráveis que eu
conheço. Aprendo com este meu
filho diariamente.
Quando Lucas estava no 1º ano
achei que meus momentos na
CASA DE CRIANÇA estavam realmente chegando ao fim. Lembro que chorei no evento dele de
1º Ano. Mas Deus nos presenteou, anos mais tarde, com uma
princesa. Seu nome é Indiara e
hoje está no 1º Ano!
Indiara veio em outro momento das nossas vidas, outras
questões. Moramos algumas
temporadas nos EUA e ela começou a confundir as duas linguas. A CASA DE CRIANÇA estava lá, presente, conversando,
orientando, discutindo. Quando
se tem uma instituição como
esta escola como parceira, a
nossa função de mãe se torna
muito mais fácil.
Assim que defino a CASA DE
CRIANÇA na minha vida, uma
parceira! Formou meus filhos
junto comigo. Formamos dois
grandes homens e não tenho dúvida que estamos formando uma
grande mulher.
Serei eternamente grata a
esta parceria. E vale salientar
que Tiago e Lucas sempre falam
que foi a melhor escola da vida
deles. A Indiara deve um dia falar a mesma coisa…
Sinto-me honrada em escrever sobre esta escola.
Rafaela Pinto
Mãe do Tiago e Lucas
(ex-alunos) e da Indiara
(aluna do 1º Ano)
19
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De volta pra

CASA outra vez...
ENCONTRO de ex-alunos: turminha que até “ontem” estava aqui.
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De volta pra

CASA outra vez...
REENCONTRO de quem cresceu com o mundo.
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Homenagem Especial

Homenagem especial

1º Ano D

aos alunos do 1º Ano
1º Ano A

1º Ano F

1º Ano B

1º Ano C
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Crianças queridas que fazem morad
a em nossos corações,
Participar do seu processo de desenv
olvimento e aprendizagem foi uma
alegria para nós. Crescer faz parte
grande
do
viv
er
e
mu
itos desafios se apresentam nesse cam
sermos adultos, às vezes, esquecem
inhar. Por
os que
pouca idade, também sentem algum as crianças, ainda sem compreender direito os sentimentos pela
Percebendo tudo isso, sentimo-nos mu tipo de angústia frente aos obstáculos que surgem nessa evolução.
ito
Um ciclo se fecha para outro dar seg orgulhosas frente ao caminho que cada uma trilhou até o momento
.
uim
prontas para fazer essa passagem. ento e estamos tranquilas porque vocês estão, de certa forma,
Vocês ocuparam todos os cantinhos
de nossa
hoje, torna-se pequena em função
do que vocês irão necessitar para cre Casa de Criança que,
scerem ainda mais.
Gratidão é a palavra que habita o
escola se mantém viva a partir da nosso coração, pois aprendemos muitas coisas e a nossa
energia, da alegri
coisas simples da vida que vocês nos a, da capacidade de se encantar com as
Que Deus continue lhes abençoando, ensinam em cada situação.
que permaneçam sempre no caminh guiando e iluminando suas escolhas, para
o do bem, contribuin
necessárias para o mundo que habita do com as melhorias
mos.
Com carinho,
Denise e Heloísa

1º Ano G
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Casa de Criança Anexo

Um novo espaço

exclusivo para o seu bebê
LUGAR DE SONHO com responsabilidade de vida real.

F

eche os olhos e imagine
um lugar cheio de alegria.
Escute os sons de bebês
risonhos, crianças que aprendem
as primeiras palavras, gritinhos eufóricos, chorinhos manhosos. Sinta
o cheirinho de talco, aquele lá da
lembrança, que já nem se usa mais,
porém continua presente quando
pensamos em nenéns. Agora, abra
os olhos e se prepare para ir além
da imaginação.

Assim é o novo espaço da Casa de
Criança, pensado, cuidadosamente,
para crianças de 6 meses a 2 anos
de idade. Um ambiente lúdico e interativo que desperta a construção
de novas aprendizagens, a vivência
de propostas que buscam sempre o
crescimento emocional, psicomotor e
intelectual de nossos bebês.
Três ilhas interativas com brinquedos que estimulam o desenvolvimento das habilidades motoras,
incentivam o faz de conta, além de intensificar a curiosidade e o interesse da criança para
o brincar em grupo.

mento das competências cognitiva,
socioemocional e psicomotora das
crianças.
Cristiana Boblitz
Coordenadora Pedagógica
da Casa de Criança

Nessa direção, a Psicomotricidade
Relacional,
as aulas de
musicalização, rodas de
canções, artes,
dentre outras
atividades curriculares favorecem o desenvolvi26
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uando penso nos mais de
20 mil alunos que cursam
o programa bilíngue da International School, lembro-me de
quando tudo isso se resumia a um
sonho: o de democratizar a educação bilíngue, transformando-a
numa das principais bandeiras da
educação brasileira e, assim, impactar vidas e reescrever histórias. Um
sonho que começou no interior do
Rio de Janeiro, e hoje está presente
em quase todos os estados do país.
Realmente, acredito que ser
bilíngue é muito mais do que falar
inglês. Ser bilíngue é
enxergar o idioma como meio e
não simplesmente como um fim;
é expandir seus
horizontes pessoais
e ampliar sua capacidade de dialogar
com o mundo.
Minha vida mudou quando tive
a oportunidade de
estudar nos Estados Unidos aos 14 anos

de idade. Desde então, sonho que outros adolescentes experimentem esta
mesma proximidade com o inglês sem
precisar sair de suas escolas locais.
Este é o cerne da atuação da International School. As mais de 90 escolas
que já adotaram o nosso programa possuem em comum o compromisso com a
excelência e o desejo de proporcionar a
seus estudantes uma experiência palpável e duradoura com a língua inglesa.
Utilizamos a abordagem de Ensino Integrado de Conteúdo e Língua (na
sigla em inglês, CLIL), conectada aos Parâmetros Curriculares Nacionais
(PCNs) e oferecemos um
processo
de ensino
com

dois focos: um na aprendizagem da
segunda língua e outro na aplicabilidade do inglês em conteúdos curriculares de diversas disciplinas.
O sonho de um Brasil bilíngue
passa pelo acompanhamento contínuo que a International School
oferece aos seus clientes. Sabemos que a educação bilíngue ainda
é um território desconhecido para
a grande maioria das instituições,
e por isso concedemos aos nossos
parceiros um serviço personalizado de apoio à contratação de profissionais qualificados, ministração correta das aulas, realização
de campanhas de marketing eficazes e muitos outros desafios que
a escola enfrenta.
Toda esta estrutura tem um
único objetivo: proporcionar a cada
aluno um aprendizado dinâmico, moderno
e inesquecível.
Junte-se a nós nesta jornada em prol de
um novo Brasil!
#QueTalJuntos?
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A tecnologia e o futuro da
educação

Por Alexandre Luercio
Sócio-Diretor de Vendas e Marketing da Happy Code,
a maior rede de escolas de ensino de competências digitais
para crianças e adolescentes do Brasil.

V

ivemos dias cada vez
mais velozes, nos quais
novas tecnologias invadem nossas vidas de todas as
formas e mudam radicalmente
o modo como nos relacionamos,
consumimos, trabalhamos e, especialmente, nos educamos. Somos espectadores privilegiados
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não de uma mera era de mudanças,
mas, sim, de uma mudança de era. E
estamos apenas no início.
Projeções do relatório “O Futuro
da Profissões”, apresentado no Fórum Global Econômico sugerem que
cerca de 65% das crianças que ingressam hoje nas escolas trabalharão em profissões que ainda não fo-

ram criadas. No exercício de tentar
tangibilizar esse cenário, considere
um aumento crescente na expectativa de vida – estudo publicado na
revista National Geographic aponta
para 120 anos já em 2050 – e acrescente toda a complexidade envolvida
com a ascensão da inteligência artificial, robótica, impressão 3D, internet

das coisas, realidade virtual, realidade aumentada, blockchain, biotecnologia, nanotecnologia, energias
alternativas, cidades inteligentes,
veículos autônomos, entre outras
tantas novidades, e poderá concluir
que a estatística apresentada pode
ser, inclusive, conservadora.
Nesse contexto, onde a instabilidade é a nova ordem mundial, é
natural que os pais se sintam oprimidos pela avalanche de novidades
e inseguros quanto ao papel que a
tecnologia exerce na educação de
seus filhos. Afinal, até que ponto a
tecnologia pode ser uma ameaça ou
uma oportunidade?
Como tudo na vida, o segredo é o
equilíbrio, afinal, a superexposição
das crianças à tecnologia pode acarretar, sim, em diversos problemas
como déficit de atenção e cognição,
atrasos na aprendizagem, ansiedade, baixa resiliência emocional, obesidade e insônia. Infelizmente, muitos
pais ainda negligenciam esses riscos
e optam em manter seus filhos irrestritamente entretidos com tablets e
celulares sempre que desejam tempo
livre para si; até porque os próprios
pais, muitas vezes, não conseguem
usar comedidamente seus aparelhos,
dando o mau exemplo.
Por outro lado, há amplas pesquisas que comprovam que, se utilizada
de maneira correta, tanto em casa
quanto na escola, a tecnologia pode
oferecer amplos benefícios cognitivos e sociais para as crianças.
Primeiramente, deve-se ter em
mente as idades e os respectivos
limites de tempo adequados. Especialistas afirmam que crianças com
idade inferior a 2 anos não devem
ter acesso às telas. Tanto a Academia Americana de Pediatria quanto

a Sociedade Canadense de Pediatria
recomendam limites para a exposição das crianças a todo tipo de mídia, sugerindo que, após os 2 anos de
idade as crianças comecem a manter contato progressivamente com
esses aparelhos, sempre por tempo
limitado. A interação até os 5 anos
deve ser de, no máximo, 1 hora diante
das telas, dos 6 aos 12 anos, 2 horas
e, finalmente, de 3 horas a partir dos
13 anos.
Já as famosas redes sociais não
são ambiente adequado para as
crianças menores. Cada uma possui a sua própria política, contudo, a
maioria delas determina o limite de
13 anos de idade como idade mínima, em obediência à Lei federal dos
EUA “Children’s Online Privacy Protection Act” (COPPA), de 1998, que
trata da proteção da privacidade
infantil online.
Ensinar a linguagem dos computadores nas escolas é uma oportunidade para tornar as crianças
protagonistas de seu processo de
aprendizagem, envolvendo competências como a lógica, elaboração,

Como tudo na vida, o
segredo é o equilíbrio,
afinal, a superexposição
das crianças à tecnologia
pode acarretar, sim, em
diversos problemas (...)
os próprios pais, muitas
vezes, não conseguem
usar comedidamente seus
aparelhos, dando o mau
exemplo.

investigação e uma série de decisões com relações objetivas
de causas e efeitos. Ainda, para
executar as tarefas envolvidas
nos projetos, é necessário traçar
objetivos, bem como avaliar os
erros e acertos de todo o processo. A revista norte-americana Psychology Today publicou
pesquisas que sustentam que
videogames e outras mídias em
tela desenvolvem as capacidades
visuais e espaciais das crianças,
ampliam a atenção, os tempos de
reação e a habilidade de identificar detalhes nas imagens.
Lançada em dezembro de
2013, a campanha Hour of Code
apresentou a linguagem dos códigos para 10 milhões de alunos
de todas as idades dos Estados
Unidos. Na ocasião, Barack Obama disse aos jovens: “Aprender a
programar não é só importante
para o seu futuro. É importante
para o futuro do país. É por isso
que estou pedindo que você se
envolva. Não apenas jogue um
novo videogame. Faça um. Não
apenas baixe o aplicativo mais
novo. Ajude a criar um. Não apenas jogue no seu celular. Programe o jogo.”. Disse o presidente, Nobel da Paz em 2009 e uma
grande inspiração mundial para
todos nós.
É nesse universo de infinitas possibilidades que as nossas
crianças poderão criar soluções
de alto impacto para a melhoria
da vida de milhões de pessoas e
as tecnologias serão sempre apenas ferramentas, coadjuvantes
de uma grande revolução liderada
pela humanidade. Sairá na frente
quem se preparar melhor.
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Por que você não me obedece?

Pensando as relações familiares na construção da autonomia infantil
Por Sâmia Gomes
Psicóloga - Mestre em Educação e
mãe da Sara e Sabrina (ex-alunas)

V

amos conversar um pouco sobre a relação entre
o exercício da autoridade
e a construção da autonomia infantil? O desenvolvimento moral
na infância passa pela superação
do egocentrismo, no qual a criança
apresenta atitudes de onipotência
e é dominada por seus instintos.
As crianças crescem se opondo,
testando a autoridade e o limite do
adulto em relação aos seus anseios,
frustrando-se quando não saciadas, adiando e esperando a satisfação. É assim que descobrem a existência do outro como ser à parte de
seus desejos e suas necessidades,
amadurecendo, aos poucos, e adquirindo os sensos de autonomia
(exercício da sua individualidade) e
solidariedade (habilidade para viver em comunidade). Trata-se de
um processo de aprendizagem e é
preciso tempo e persistência para
acontecer.
Você teme ser firme e apresentar limites ao seu pequeno? Percebo
temor e insegurança em alguns pais
de que, ao fazer valer alguns limites,
gerem insatisfação na criança e essa
possa os rejeitar ou não se sentir
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amada por eles. Também é comum os
pais me falarem que temem sufocar a
personalidade da criança, seu jeito assertivo de se expressar e defender seus

No exercício da
autoridade, aquele que
assume o poder de dar
limites necessários à
convivência social o faz
em benefício de quem a
ela está sujeito, portanto
o faz por que considera,
respeita e quer o melhor.
desejos, tolher a criatividade e atrapalhar sua autonomia. Costumo ajudá-los
a perceber os equívocos cometidos, pois
tudo isso que temem acontece pela ausência de vínculo e amorosidade na relação, pela negação da subjetividade da
criança e não pelo exercício coerente
da autoridade parental. No exercício da
autoridade, aquele que assume o poder
de dar limites necessários à convivência social o faz em benefício de quem a

ela está sujeito, portanto o faz porque
considera, respeita e quer o melhor. Isso
em nada tem a ver com uma postura
autoritária, na qual ocorre exacerbação
do poder, o exercício da autoridade pela
imposição, submissão e sem a possibilidade de escuta.
A pergunta “Por que você não me
obedece?” surge quando um limite é
dado à criança, uma regra foi apresentada, mas ela não cumpre. Porquê? A
questão, portanto, não é apenas ajudar aos pais a compreender a importância de estabelecer limites de “sim”
e de “não” na educação dos pequenos.
Ttrata-se de refletir o COMO esses limites estão sendo estabelecidos e qual a
FORMA que está sendo exercida a autoridade nas relações familiares.
Minha prática como terapeuta
de crianças e de famílias evidencia
que as dificuldades, no exercício da
autoridade, são oriundas da vivência subjetiva dos pais e/ou da relação conjugal. Faz-se necessário
refletir sobre a criança interior que
habita em cada pai e em cada mãe,
bem como o relacionamento entre os
pais. Estejam eles casados ou divorciados, a forma como se relacionam
e se comunicam muito interfere na

forma como exercem a autoridade
junto aos filhos.
Para exercer autoridade é preciso
“ter prestígio”, ou seja, ser exemplo em suas próprias atitudes no
convívio com o outro. Não é necessário ser exemplo de perfeição,
mas é necessário ser coerente.
A coerência é uma das principais
atitudes para um bom exercício da autoridade como, por exemplo, a coerência
entre a autoridade que se quer e a autoridade que se permite a outras figuras
de poder no lar e fora dele (o síndico do
condomínio, a diretora da escola, professores, avós, dentre outros). Entre o
casal, nada enfraquece mais a autoridade dos pais que a discussão sobre o filho
em sua presença ou o desrespeito entre
os pais. Ainda é necessário ter coerência entre as “infrações” apresentadas
pela criança e as consequências a serem
por ela assumidas, para corrigir e gerar
responsabilidade. Ser coerente também
utilizando os devidos elogios aos comportamentos que evidenciam o crescimento da capacidade de conviver bem.
Na rotina familiar, além da
coerência, muitas atitudes dos
pais podem favorecer o exercício
da autoridade e o desenvolvimento da autonomia na criança.
Dentre elas destaco: naturalidade, serenidade, bom humor, firmeza, amorosidade, escuta sensível, observação, compreensão,
perdão, sinceridade, assertividade, criatividade, flexibilidade, dedicação, determinação, disciplina
e constância. Vamos refletir um
pouco mais sobre essas atitudes?
As atividades da vida diária e da rotina escolar são naturais de serem vividas e não precisam ser um campo de
batalha, pois, se tratadas com a naturalidade, diminuirá a carga de ansiedade

que existe em torno delas e isso é
importante. As
crianças costumam usar
os assuntos
que
mais
mobilizam
seus pais
como forma
de controle na
relação. É preciso, ainda, ter
sensibilidade para
observar o comportamento da criança, ela,
muitas vezes, denuncia algo
que não está bem na relação familiar como um todo.
Usar explicações simples e concisas
principalmente com a criança menor e, à
medida em que vá crescendo, escutá-la
e envolvê-la na construção das regras
familiares e sociais, isso a torna responsável e autônoma. Evite o “Blá-Blá-Blá”, foque no comportamento desejado e use de serenidade na comunicação,
pois as formas impositivas, agressivas
ou à base de ameaças, exacerbam na
criança defesas como medo, tensão, angústia, raiva, culpa, ansiedade e fecham
a possibilidade destas aprenderem com
a experiência. Quando comunicamos
com firmeza e não permitimos que a
criança nos leve a exaustão, evitamos
os desgastes na comunicação.
A sinceridade é fundamental e as
mentiras, por mais bobas que sejam,
levam a perda da credibilidade. E lembre-se, assumir-se como ser errante não retira sua autoridade e ajuda
a construir uma relação de humano
para humano. Olhe para a sua criança
interior e reflita como foi o exercício da
autoridade na sua história de vida, veja
se a dificuldade em frustrar não é algo

seu.
B e m
como, pode
ocorrer uma repetição de padrões
familiares em seu comportamento, vindo de seus pais e que não
cabem em sua realidade. Tenha
determinação, dedique-se de forma disciplinada ao processo educativo. Como já mencionamos, é
preciso tempo e persistência. O
cansaço do dia a dia, as “culpas”
pela ausência e inseguranças podem levar os pais a evitar o conflito, deixando passar oportunidades
importantes de formação.
Desejo a todos, que agora me
leem, uma boa reflexão sobre a
FORMA com tem exercido a autoridade como pais, na convicção de
que é pela autoridade amorosa que
se faz da criança um ser civilizado
e capacitado para o convívio social,
autônomo e solidário. Uma criança
autônoma é segura, tem um norte a
seguir, é confiante e livre para criar,
é resiliente, tolera a frustração e
adia ou abre mão da satisfação em
prol do bem comum. Precisamos de
adultos verdadeiramente autônomos e solidários.
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Por que o autismo vem
sendo tão divulgado?
Por Alfredo Jerusalinsky
Psicanalista Membro da Associação Psicanalítica
de Porto Alegre e da Association Lacaniènne Internationale
Mestre em Psicologia Clínica e Doutor em Desenvolvimento Humano
Diretor do Centro de Clínica Interdisciplinar
da Infância e Adolescência “Dra. Lydia Coriat”

E

ntre os argumentos que
podem justificar esse fenômeno social, devemos
destacar – pelas suas importantes consequências – o vertiginoso crescimento da proporção de
crianças assim diagnosticadas
em relação ao conjunto total da
população infantil especialmente durante os últimos 25 anos.
Efetivamente, no início dos anos
1990, essa proporção indicava uma
criança autista a cada 2000 crianças, sendo que atualmente se considera como referência epidemiológica a estatística de um autista
a cada 68 crianças, embora essa
cifra, 1/68, seja questionada por
diversas pesquisas e critérios de
medição.
Em primeiro lugar, cabe considerarmos a coincidência, não casual, entre a data do disparo desse
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crescimento (início da década de 1990)
e a supressão da categoria de “psicoses infantis” introduzida pelo Manual
Diagnóstico e Estadístico de Transtornos Mentais, DSM IV (Diagnostic Statistic Manual), publicado precisamente
em 1992. As crianças psicóticas migra-

Por isso nossa
preocupação perante o
aumento da frequência
com que chegam com
alarmantes demandas
de atendimento crianças
precipitadamente
etiquetadas de autista sem
sê-lo.

ram massivamente para a categoria
de TEA (Transtornos do Espectro Autista). A criação desta última categoria
fez com que – além da somatória das
crianças psicóticas – fossem incluídas,
nesse diagnóstico, crianças com diversos problemas de desenvolvimento.
O autismo mesmo, ainda o propriamente dito, passou a ser considerado
um “transtorno do desenvolvimento”.
Pesquisas realizadas em Estados Unidos de América do Norte encontraram
que, numa amostra de 11.000.000 de
crianças matriculadas nas escolas de
ensino fundamental, a soma de crianças
consideradas psicóticas, mais as crianças autistas, mais as crianças com diversos transtornos de desenvolvimento, registradas em 1990, era quase igual
ao total de crianças autistas registradas no ano 2000. O que quer dizer que
crianças, que anteriormente ao DSM IV
teriam merecido diversos diagnósticos,

passaram a ser agrupadas sob o rubro
único do espectro autista. Certamente,
esse é um dos fatores de tal aumento
vertiginoso.
Geralmente, a unificação dos critérios diagnósticos relativos à evolução infantil – diagnósticos sempre
complexos e com alto valor subjetivo
– traz como consequência um rastreamento mais abrangente no conjunto
da população. Mas, cabe nos perguntarmos se é necessário apagar as diferenças entre os quadros psicopatológicos para promover essa unificação
e sua consequente ampliação do rastreamento. Mais ainda cabe nos perguntarmos se isso convém para uma
adequada orientação dos atos clínicos
e das abordagens terapêuticas. Nossa
resposta é não. Uma coisa é unificar
critérios aprofundando a pesquisa e
análise minuciosa do que caracteriza
cada afecção, e outra, muito distinta,
é criar categorias diagnósticas mais
imprecisas que são, por isso mesmo,
mais incertas.
Por isso nossa preocupação perante o aumento da frequência com que
chegam com alarmantes demandas de
atendimento crianças precipitadamente etiquetadas de autista sem sê-lo.
Em contrapartida do que acabamos
de considerar, está a necessidade de
intervir o mais cedo possível quando se
trata de um autismo verdadeiro. Necessidade que se fundamenta nas recentes descobertas sobre neuroplasticidade, epigenética e na importância,
já vastamente demonstrada, das experiências infantis para a
determinação e
mudança de um
rumo equivocado nos processos
de constituição de
um sujeito.

Leve-se em conta que é
principalmente da família
que a criança recebe as
matrizes que vão orientála em suas relações
afetivas e sociais.
De um lado a maturação neurológica e suas incidências genéticas e
epigenéticas, e do outro lado as relações psicoafetivas, ambos na sua
convergência (necessária e inevitável) constituem uma interação dialética cuja resultante de superfície é o
que se conceitualiza atualmente como
desenvolvimento. Assim, o autismo
não é um “transtorno do desenvolvimento”, mas causa problemas para
o desenvolvimento. Porém, o autismo não é o único a causar problemas
para o desenvolvimento. Um dos motivos da alta frequência de “falsos
positivos” (diagnósticos errados) reside em confundir as manifestações
de problemas no desenvolvimento
(alteração de comportamentos e/ou
funções) com indicativos de autismo.
Sendo o autismo, principalmente, uma severa resistência à relação
com os semelhantes - ficando, então,
privilegiada a relação com as coisas -,
classificar nessa categoria crianças
que não pertencem a ela e orientá-las
para tratamentos especificados para
autismo tem efeitos iatrogê-

nicos (provocação de danos), tanto
quanto o tem qualquer tratamento
inadequadamente prescrito. Isso
ocorre precisamente, porque tais
etiquetas e tais orientações alteram as relações familiares. Leve-se
em conta que é principalmente da
família que a criança recebe as matrizes que vão orientá-la em suas
relações afetivas e sociais. Por sua
vez, tratar autistas sob o suposto
de que atendendo seus problemas
de desenvolvimento se trata o autismo é acreditar que uma boa cosmética detém o envelhecimento. O
tratamento do autismo requer que
seja atendido o sujeito que ali se
encontra em questão.
Tais os motivos de que um diagnóstico de autismo não possa ser
praticado sob a forma de um leilão
ou qualquer questionário padronizado, mas, numa
relação com
um profissional
capaz
de
avaliar se são
precisamente
as relações da
criança com o Outro o que em cada
caso está ou não
está vulnerado.

35

O mundo que
queremos hoje

desejam. Faltam-lhes habilidades para
conquistar, pois esse adulto jovem foi
a criança que sempre teve tudo, muitas vezes sem nem pedir ou mesmo
desejar algo.

E quando os pais dão tudo
ao filho?

Por Luana R. Cavalcante
Psicóloga CRP 11/1993 e
mãe da Amaralis e Lis (ex-alunas) e
do Guido (Inf. 4 A)

T

udo mesmo! O que pediram e o que ainda nem desejaram...

Mais recentemente, na mesa ao
lado da minha, em um restaurante, o
pai perguntava para o filho adolescente
Dois tipos de queixas são fre- se ele preferiria jantar frango ou peixe.
quentes nos meus atendimentos. O garoto, quase indiferente, respondeu
Claramente, percebo uma conexão um “tanto faz’’. A mãe interferiu e disse
entre elas. Uma é a de pais com ao pai para pedir os dois pratos, sendo
um certo sofrimento emocional - atendida imediatamente.
porque percebem que seus filhos
são muito dependentes - e outra
é a de filhos com dificuldades em
fazer escolhas e tomar decisões.
Certa ocasião, eu estava numa Faltam-lhes habilidades
loja de brinquedos, quando não para conquistar, pois
pude deixar de ouvir uma conver- esse adulto jovem foi a
sa entre uma mãe e uma filha de criança que sempre teve
aproximadamente 8 anos. A metudo, muitas vezes sem
nina estava procurando a versão
sereia de uma boneca, quando nem pedir ou mesmo
se deparou com a versão fada do desejar algo.
mesmo brinquedo e mostrou para
A intenção desses excessos pode
a mãe. Isso mesmo, mostrou. Ao
que a mãe respondeu: -Tá certo, ser boa, mas os resultados normalfilha, lhe dou! E a menina: -Não, mente são desastrosos. O que se obmãe. Eu quero a sereia! Em se- serva, nesses casos: uma frequente
guida, a mãe esclarece: -Eu sei baixa autoestima, falta de autoconque você quer a sereia, mas, como fiança, ansiedade e mesmo depressão,
gostou da fada, lhe darei as duas. que podem se instalar silenciosamente
nas crianças, principalmente quando
36

sobram “coisas” e falta interação entre pais e filhos.
Outros resultados podem ser adolescentes e adultos com poucas habilidades sociais, dificuldades em dizer o
que querem, em negociar, em lidar com
frustações e que não sabem fazer escolhas porque nunca precisaram, isto é,
seus pais sempre as fizeram por eles.
Cada vez mais, há casos de adultos
jovens supercapacitados com mestrado, doutorado, pós-doutorado, MBA,
cursos no exterior, contudo, muitos
estão desempregados e infelizes. Desempregados porque, embora muito
capacitados, não possuem experiência.
Em algumas situações, nem profissional nem de vida. Em determinados casos, os pais escolhem o melhor curso,
a melhor universidade, se necessário
mudam de cidade para acompanhar o
filho ou contratam uma pessoa para
desempenhar esse papel e aconselham
os jovens a não fazerem estágios porque não precisam de dinheiro, já que os
pais, a qualquer custo, bancam tudo
aquilo que os filhos precisam. O outro
reflexo é filhos infelizes, porque não se
sentem capazes de conquistar o que

Leve-se em conta que
é principalmente da
família que a criança
recebe as matrizes que
vão orientá-la em suas
relações afetivas e
sociais.
Talvez esses exemplos sejam o começo ou o meio da história, para entender algumas dificuldades que pais
e filhos enfrentam hoje. Pais que não
conhecem a si próprios, que se sentem culpados em relação à educação
dos filhos, que não sabem o que o(a)
filho(a) gosta, que superprotegem
e que têm dificuldade em impor limites; e filhos inseguros, indecisos,
insensíveis, com baixa tolerância à
frustração, dependentes, ansiosos,
deprimidos e com dificuldades em se
relacionar. E se eu identifico em mim
ou nos meus filhos algum desses pontos, o que posso fazer? Um passo importante pode ser dado, fazendo-se
uma pequena reflexão: o que faz meu
filho(a) verdadeiramente feliz?
Em seguida, conhecer as possibilidades apontadas pela literatura.
Entre elas, a mais importante, para
mim, é o amor incondicional. Ah, o
amor! Como bem fala Nando Reis:
“Achei, vendo em você... E explicação nenhuma isso requer... Se o coração bater forte e arder... No fogo

o gelo vai queimar”. Independentemente do que seu filho faça, você o
ama pelo o que ele é: seu filho. E explicação nenhuma isso requer.
Não menos importante é a necessidade de autoconhecimento
para os pais, pois é através desse
aspecto que entenderemos o que é
importante para nós e nossas expectativas em relação aos nossos
filhos e, principalmente, que estratégias utilizaremos para educá-los.
Também é fundamental conhecer
um pouco sobre desenvolvimento

mas se vai ser uma fada ou sereia
ou as duas, isso vai ser desejo,
passível ou não de ser atendido,
levando-se em consideração outros fatores. Comer é uma necessidade, mas se vai ser frango
ou peixe ou frango e peixe isso é
desejo, que, como já foi dito, pode-se ou não atender.
E, por último, mas não menos
importante, educar. Amando, conhecendo meu próprio comportamento e sobre desenvolvimento infantil, vou educar meu filho

infantil e, pensando nos exemplos
citados acima, conhecer a diferenciação entre necessidades e desejos proposta por alguns estudiosos dessa área. Por necessidade
entende-se tudo aquilo que, se não
atendido pode trazer sérios problemas para o desenvolvimento físico,
emocional, social ou intelectual dos
indivíduos. Já o desejo está vinculado ao prazer, à vontade de ter algo
que pode ou não ser importante
para o desenvolvimento.
Repassando os exemplos citados,
a menina necessita de brinquedos,

para que ela aprenda a se virar
sozinha no mundo, sabendo que
pode contar comigo quando precisar. E, para essa tarefa de educar, muitas vezes tão difícil, mas
possível, uma comunicação clara
e objetiva, regras e limites bem
definidos, ser um exemplo moral
a ser seguido, a minha dedicação
e envolvimento nas atividades de
rotina dos filhos farão a diferença na saúde emocional de pais,
crianças, adolescentes. Dessa
forma, terei um filho adulto capaz
e seguro para enfrentar o mundo.
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Alimentação:
cuidados na infância

Por Patrícia Campêlo do Amaral Façanha
Nutricionista Educacional da Casa de Criança
Especialista em Nutrição Clínica e Mestre em Ciências Fisiológicas

ples, gorduras saturadas, sódio, além
de componentes químicos, que cada
vez mais os estudos científicos comprovam como prejudiciais à saúde.
Fatores culturais, sociais e midiáticos influenciam os hábitos alimentares de uma forma geral. Porém,
independente destas influências, é
preciso sempre refletir que uma alimentação saudável, equilibrada e variada é fundamental para suprir as
necessidades biológicas, energéticas,
de macronutrientes (carboidratos,
proteínas e gorduras), micronutrientes (vitaminas, minerais e fibras) e
água que o corpo precisa para crescer, desenvolver e manter a saúde,
além de proporcionar prazer.

Alimentação e infância

A

alimentação é muito
mais que uma necessidade biológica para a
sobrevivência. É algo que perpassa os campos social, econômico,
cultural, psicológico e nutricional.
Dessa forma, há muitas questões
que impactam a realidade nutricional de um povo. No Brasil, nos últimos anos, o declínio da desnutrição deu lugar ao aparecimento do
sobrepeso e da obesidade em consequência do aumento no consumo
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O sabor do novo
alimento é associado com
as sensações da criança
ao experimentá-lo. Se
essas sensações forem
positivas, favorecem que
ela aprove esse sabor.

de gorduras saturadas e carboidratos
simples em detrimento das frutas e
verduras, além do sedentarismo. Hoje,
segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), uma em
cada três crianças com idade entre 05
e 09 anos está acima do peso no Brasil.
Na infância e adolescência, percebe-se, em alguns casos, o consumo
elevado de lanches e alimentos industrializados entre ou em substituição às
refeições. Esses alimentos contêm altas quantidades de carboidratos sim-

Desde a infância, cada indivíduo já
tem suas preferências alimentares,
cabendo à família e à escola incentivarem que esses sejam os mais saudáveis possíveis, pois se sabe que fatores
genéticos e hereditários interferem e
muito nesses hábitos.
Um dado importante refere-se à
velocidade de crescimento da criança
que, no período de 2 a 6 anos, diminui e
aumenta seu interesse por conhecer o
ambiente, distraindo-se facilmente, o
que pode tornar o momento da refeição pouco atrativo.
Outra característica dessa fase
é que o comportamento alimentar é
determinado pelas preferências alimentares, ou seja, essas crianças
tendem a comer apenas o que gostam
entre os alimentos disponíveis no seu
ambiente, recusando aqueles de que
não gostam. Aliado a isso, é muito comum nessa idade a chamada neofobia
alimentar, em que as crianças têm
medo de experimentar novos sabores
e alimentos.

Assim, para permitir a incorporação de novos componentes à alimentação, ela precisa aprender a gostar
dos novos sabores. O sabor do novo
alimento é associado com as sensações da criança ao experimentá-lo.
Se essas sensações forem positivas,
favorecem que ela aprove esse sabor.
Lembrando que é preciso ofertar e a
mesma experimentar pelo menos 15
vezes para que possa dizer se gosta ou
não (e mesmo assim pode-se dar um
tempo e depois iniciar novamente essa
estimulação, nunca desistir!). É importante que ela experimente, mesmo
que em quantidades pequenas.
Para favorecer a formação de bons
hábitos alimentares para a criança de
2 a 6 anos, seguem algumas sugestões:
1. Redução da fome e do interesse pelo alimento é normal
nessa idade. Tenha paciência e
procure entender o porquê de
ela não querer comer;
2.P roporcione um ambiente
tranquilo, familiar e prazeroso, respeitando o horário das
refeições e sem distrações com
recursos visuais;
3. Não esconda os alimentos
dados e não faça substituições. A criança precisa saber o
que está comendo, sentir texturas e sabores, por exemplo,
o que é brócolis. Não substitua
o alimento ofertado, aguarde a
próxima refeição para oferecer
outros alimentos;
4. Varie o cardápio. É importante que sejam apresentados à
criança diversos alimentos (em
preparações e apresentações
diferentes) e que possa experimentar, mesmo que em pequenas quantidades;

5. Fazer seu próprio prato e
comer sozinha. A criança
pode se alimentar utilizando
talheres e sem precisar receber a comida na boca. Isso
favorece a autonomia e ela
aprende a colocar no prato
apenas a quantidade que vai
comer;
6. Forçar a comer faz com
que a criança aprenda a ignorar sua sensação de fome
e saciedade, perdendo a
capacidade de controlar a
quantidade de alimento a
ser ingerido, dependendo
de sugestões externas para
começar e parar de comer;
7. Ajuda no preparo das
refeições. Leve os pequenos para um passeio
na feira ou supermercado
para que ajudem a escolher
os alimentos. Na cozinha,
envolva-os na preparação,
permitindo, por exemplo,
que misturem, amassem e
adicionem os ingredientes;
8.Não utilize a comida
como presente nem castigo. Isso pode produzir
um efeito imediato, entretanto, em longo prazo, promove uma ação negativa na
preferência deste alimento,
não favorecendo a aceitação dele.
Tente incorporar as mudanças
aos poucos, sem exageros nem
neuras na alimentação da criança.
Com pequenas atitudes podemos
favorecer uma relação harmoniosa com a comida e a formação de
bons hábitos alimentares dos pequenos, o que trará benefícios ao
longo da vida.
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O mundo que
queremos hoje

Alfabetização: o que cabe à
pré-escola?
Por Ana Ásia Almeida
Coordenadora Pedagógica da Casa de Criança,
Psicopedagoga e Mestre em Linguística Aplicada

A

alfabetização
sempre foi alvo de discussões em congressos
e pesquisas na área da educação. O que vem mudando, ao
longo dos tempos, é que outras
áreas, como a Psicologia Cognitiva, a Linguística entre outras,
têm se debruçado sobre esse
assunto e trazido novos olhares
sobre a prática de alfabetizar.
Embora não seja algo novo,
atualmente, voltou-se a falar em Consciência Fonológi-
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ca (CF), que é a
habilidade de
prestar atenção de modo
consciente
aos sons da
fala, em virtude de estudos
que apontam que
essa
habilidade
desempenha um papel importante no processo de alfabetização.
Para Cardoso Martins (2007),
uma criança em idade pré-escolar,
em geral, é capaz de prestar atenção, de modo mais consciente, a
segmentos fonológicos mais amplos
como a sílaba e a rima. Nessa direção, pesquisas na área da Linguística (CARVALHO, 2003; ALMEIDA,
2014) mostram que o treinamento
em atividades de CF causa impacto positivo na aprendizagem da linguagem escrita. Contudo, isso não
significa que toda criança deverá
ter desenvolvido a CF para aprender a ler e a escrever.

Corroborando com esse pensamento, Magda Soares (2016) postula
que as rimas e aliterações, as quais
representam um nível de sensibilidade fonológica, em outras palavras
uma pré-consciência, colaboram
para a criança dirigir sua atenção
para a cadeia sonora das palavras,
dissociando-as do significado. Propõe, ainda, que, já na educação infantil, atividades que favoreçam a
criança a superar o realismo nominal, a perceber a segmentação
das palavras, a confrontar rimas e
aliterações com sua representação
escrita podem introduzir a compreensão da relação entre os sons e os
grafemas que os representam, ou
seja, contribuem para a compreensão do princípio alfabético.
E tem mais! A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento de caráter normativo proposto pelo MEC, o qual se aplica à
educação básica, com indicações
de conhecimentos e competências
pensados para que os estudantes
desenvolvam ao longo de sua esco-

laridade. Sobre o tema aqui proposto, esse documento traça objetivos
para a Educação Infantil, no Campo
de Experiência “Oralidade e Escrita”, que indicam um caminhar para
o que estamos postulando. No quadro, a seguir, apresentamos alguns
desses objetivos, a fim de tornar
mais clara essa ideia.
Nele, há um grifo em escrita espontânea que consideramos importante
ressaltar o que se entende por esse
termo. Emília Ferreiro (1990) advoga

que esse tipo de escrita é ancorado nos
conhecimentos linguísticos da criança,
ou seja, diferente de uma cópia.
Então, com base nesses pressupostos, consideramos que é nessa
direção que as atividades em sala de
aula da Pré-escola devem ser conduzidas, visando um processo de ensino da linguagem escrita lúdico e uma
aprendizagem significativa. Entretanto, para finalizar, é preciso enfatizar
que o desenvolvimento de uma sensibilidade fonológica contribui positi-

vamente para a aprendizagem da
linguagem escrita, o que não quer
dizer que, obrigatoriamente, o aluno deverá ler e escrever antes do 1º
ano do Ensino Fundamental. Antes
de tudo, é essencial que a escola
compreenda que cada criança é
um sujeito único e, por essa razão,
pode apresentar ritmo diferente
de aprendizagem e isso deve ser
respeitado em qualquer idade, em
qualquer segmento de ensino.

Campo de Experiência
Oralidade e Escrita

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO
Crianças de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses

Crianças de 4 anos a 5 anos e 11 meses

(EI02OE02)
Identificar e criar diferentes sons e reconhecer rimas e
aliterações em cantigas de rodas e textos poéticos

(EI03OE01)
Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas
vivências, por meio da linguagem oral e escrita (escrita
espontânea), de fotos, desenhos, e outras formas de
expressão.

(EI02OE03)
Demonstrar interesse e atenção ao ouvir a leitura
de histórias e outros textos, diferenciando escrita de
ilustrações, e acompanhando, com orientação do adultoleitor, a direção da leitura (de cima para baixo, da esquerda
para a direita)

(EI03OE02)
Inventar brincadeiras cantadas, poemas e canções, criando
rimas, aliterações e ritmos.

(EI02OE07)
Manusear diferentes portadores textuais,
demonstrando reconhecer seus usos sociais e suas
características gráficas.

(EI03OE03)
Escolher e folhear livros, procurando orientar-se por
temas e ilustrações e tentando identificar palavras
conhecidas.

(EI02OE09)
Manusear diferentes instrumentos e suportes de
escrita para desenhar, traçar letras e outros sinais
gráficos.

(EI03OE06)
Produzir suas próprias histórias orais e escritas
(escrita espontânea), em situações com função
social significativa.

Legenda: Cada objetivo é identificado por um código alfanumérico cuja
composição se refere:
••O primeiro par de letras indica a etapa de Educação Infantil;
••O primeiro par de número indica o grupo de faixa etária;
••O segundo par de letras indica o campo de experiências;
••O último par de números indica a posição da habilidade na numeração
sequencial do campo de experiência para cada grupo/faixa etária.

(EI03OE09)
Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita,
realizando registro de palavras e textos, por meio de
escrita espontânea (grifo nosso)
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A comunicação no dia a dia
em família
Por Fábio Queiroz
Psicólogo e Consultor Educacional
da Escola da Inteligência

O

i e tchau.

Foram essas as duas
palavras ditas pela aluna de
apenas 5 anos para a professora
durante a atividade. A proposta da atividade não era simples,
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responder à pergunta: “O que você
mais ouve da sua família em casa?”.
A aluna, sem muita empolgação
para responder segundo a professora, disse apenas “Oi e Tchau”, e
não conseguiu lembrar de muito
mais o que constantemente lhe é
dito no dia a dia em sua casa.

O cenário não é desconhecido,
tão pouco favorável; vivemos na
era digital, das informações prontas e objetivas, do imediatismo
nas ações, das interações virtuais
como habitual e das interações sociais como eventual, e assim vamos
praticando cada vez menos a arte

O ouvir é tão mais
importante que o falar
na relação em família.
E não apenas o escutar,
mas ouvir com empatia,
abrir as janelas da mente
para compreender o outro
da maneira como ele está
dizendo e não apenas
da maneira como nós
queremos interpretar.
do diálogo, da partilha, da troca de
experiência. Se em outros tempos
marido e esposa esperavam chegar
em casa ao final do dia para contar, um ao outro, suas conquistas,
angustias, erros e acertos diários,
hoje, não dificilmente, vemos famílias conectadas com o mundo e desconectadas de si.
O que educa mais, o exemplo ou
a palavra? Se a resposta a essa
pergunta não estiver clara e objetiva em nossa mente, perdemos a
oportunidade de, verdadeiramente, transmitirmos aos nossos filhos aquilo que sonhamos desde o
primeiro momento em que nos foi
dada a missão de sermos responsáveis por elas, de sermos sinceros
em nossas ações e deixarmos que
nossas palavras sejam fiéis àquilo
que realmente gostaríamos de comunicá-los.
Importante lembrar que o conteúdo da nossa fala é parte muito
pequena em importância em relação
à forma como falamos e nos expressamos. Um pai que, ao gritar com

o filho, acredita que a mensagem é
melhor interpretada pelo córtex cerebral e faz com que a criança melhor execute determinada tarefa,
inadvertidamente pode criar o efeito
oposto, minando a criatividade, bloqueando a autonomia e gravando na
imagem mental do filho cenas que ficarão ressoando todas as vezes em
que for necessário repetir a ação.
É expor, e não impor ideias, que
amplia os horizontes do conhecimento, que faz com que pais e filhos
entrem num mundo de descobertas
e aventuras, que constrói relações
saudáveis no ambiente familiar, favorece o diálogo e a compreensão
daquilo que não foi dito, que está
por trás das cortinas do comportamento e que constrói bases solidas
no relacionamento em família. Assim, não basta apenas nos especializarmos cada vez mais em saber o
que falar, mas principalmente nos
atentarmos para de que maneira
iremos transmitir os nossos pensamentos e sentimentos. Você é fiel
aos seus pensamentos? Consegue
transmitir de maneira assertiva
seus sentimentos?
Não apenas saber expor ideias,
mas também saber ouvir ideias. Repare que estamos cercados de pessoas que
esperam
ansiosas
a
outra
pessoa
terminar
de falar
sobre seus
problemas para
que, em
seguida e
sem de-

monstrar qualquer importância,
comecem a dizer como seus problemas são tão maiores e, assim,
o que seria um diálogo, agora não
passa de duas pessoas discursando monólogos intermináveis
para plateia alguma.
O ouvir é tão mais importante que o falar na relação em
família. E não apenas o escutar,
mas ouvir com empatia, abrir as
janelas da mente para compreender o outro da maneira como
ele está dizendo e não apenas da
maneira como nós queremos interpretar. É no ouvir que cruzamos nossos mundos emocionais
com nossos filhos, deixando que
ele conheça o mundo através
dos nossos olhos e nos encantando com o mundo novo que
nos é apresentado a cada pergunta, cada palavra nova, cada
sentimento. Assim, o filho, ao se
deparar com os desafios que sua
vida lhe proporcionará em cada
fase do desenvolvimento, terá
em sua família a segurança de
se arriscar, de empreender, de
ser autônomo nas suas ações
sabendo que, se falhar, estará
amparado pela confiança daqueles que o educam.
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O Desenvolvimento da
personalidade infantil

Por Flávia Vieira
Psicóloga clínica junguiana e
especialista em Eneagrama

“

Há um menino, há
um moleque, morando
sempre no meu coração. Toda vez que o adulto
fraqueja, ele vem pra me
dar a mão. (...) Ele fala
de coisas bonitas que eu
acredito que não deixarão
de existir. Amizade, palavra, respeito, caráter,
bondade, alegria e amor.”

Na música de Milton Nascimento,
podemos perceber a referência à
infância como um período de espontaneidade, pureza, alegria e simplicidade. Se nos permitirmos olhar
para a criança que um dia fomos,
será mais fácil compreender do que
nossas crianças precisam e poderemos constatar que é bem mais simples do que imaginamos.
Quando falamos de criança,
imediatamente nos remetemos ao
afeto primordial: o amor e, para a
sabedoria do eneagrama, é ausência de ego. É a genuína entrega para
o outro. E o que é uma criança, senão um estado de amor puro, livre
das crenças e limitações egóicas? É
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deste estado de pureza que precisamos
cuidar para que se desenvolva da forma
mais saudável possível.
A personalidade de uma pessoa pode
ser compreendida como um conjunto de
características psíquicas que definem o
seu padrão cognitivo e emocional. Sua
formação não é um acontecimento casual ou que dependa de um único fator,
mas se trata de um processo contínuo,
profundo, que acontece fundamentalmente na infância e responde a um processo de evolução ao longo da vida do
sujeito. No entanto, as primeiras etapas são cruciais para a sua estrutura e
posterior desenvolvimento, pois é nesta
fase que a criança se depara com medos
fundamentais, ou seja, a leitura que ela
faz dos acontecimentos que lhe ocorrem, nesse período, e que irão nortear
sua vida adulta. É importante compreender, portanto, um dos aspectos mais
relevantes para o desenvolvimento da
personalidade infantil, que é o ambiente.
Nesta área, encontramos todos os
aspectos emocionais e sensitivos da
criança, a forma como ela vai interpretar suas experiências, como também
o contexto educativo, cultural e social
que a rodeia. No processo de formação

da personalidade, o ambiente em que a
criança vive exerce grande influência.
Os pais são os responsáveis pelo ambiente da criança. Este fator tem, portanto, desdobramentos que precisamos
observar com cuidado.
O primeiro fator a ser apontado é
o que chamamos de vínculo afetivo.
Trata-se das interações que são estabelecidas nas primeiras etapas do desenvolvimento da criança, quando ela
ainda é um ser dependente e precisa
de segurança emocional para o posterior desenvolvimento das suas próprias
emoções. O vínculo afetivo que é gerado
nos primeiros meses de vida do bebê,
por exemplo, irá influenciar fundamentalmente na personalidade da criança.
Neste estado, a criança encontra-se ligada à atitude psíquica dos
pais, identificando-se com o inconsciente deles. Esta identidade primária provém essencialmente do estado
de inconsciência em que se encontra a
criança, que é tão carente de consciência como um homem primitivo. Por isso
a relevância do vínculo afetivo saudável, do ambiente familiar acolhedor e de
comunicação clara, para que a criança
constitua sua personalidade e seu ego

a partir dos pais, e possa caminhar
para a formação do seu “eu”.
Jung afirma que é nos primeiros anos de vida (por volta
dos dois ou três anos)
que a criança começa a
tomar conta de si, ao
dizer “eu”.
O segundo fator
são os valores e as
crenças que permeiam o ambiente
familiar da criança.
Estes valores são
transmitidos pelos
pais de geração em
geração e moldam as
regras e normas que formarão o seu comportamento
e seu caráter. São essenciais na
formação da sua personalidade. Sabemos que a infância é uma fase onde
a criança aprende mais pelo que vê
do que pelo que ouve. Assim, temos
consciência do quanto as atitudes familiares poderão impactar de forma
positiva ou negativa em seu desenvolvimento. Valores como respeito
ao outro, aos animais, à natureza
são cruciais para que a criança compreenda seus limites e possibilidades
e que aprenda, desde cedo as suas
responsabilidades como parte de um
todo social.
É importante salientar que as nossas crenças e valores também são demonstrados nas pequenas atitudes. E
uma das atitudes que nem sempre é
valorizada no ambiente familiar é o da
comunicação. Pais que possuem o hábito de dialogar entre si mostram à criança que saber ouvir é um valor importante, que falar é um direito que precisa
e merece respeito. Quando a criança
compreende que ela possui um espaço de escuta acolhedora, que ela pode

externalizar o
que lhe causa curiosidade, medo ou insegurança, ela compreenderá que pode
se posicionar no mundo, que pode se
expressar ativamente, desenvolvendo
assim comportamentos de confiança, tanto de si quanto do outro. Compreenderá também que, não só ela, as
pessoas também possuem o mesmo
direito, desenvolvendo, portanto, comportamentos de solidariedade, humildade e amizade.

Comparar atitudes e
posturas entre irmãos,
primos ou amigos poderá
não contribuir para sua
aprendizagem, sendo
uma postura pouca
educativa.

Por fim, um outro fator de
bastante relevância é a forma como a criança internaliza suas experiências afetivas. Cada
pessoa, dentro da
mesma família,
vivencia acontecimentos de
forma diferente.
Essas experiências irão depender da interpretação que cada
uma fará, ou seja,
sua “leitura” das
relações familiares.
Determinadas experiências podem afetar mais
uma criança do que outra. Por
isso, os irmãos, ainda vivendo as
mesmas situações, irão interpretar
e internalizar de forma diferente,
desenvolvendo suas próprias crenças acerca das pessoas e da vida.
Desta forma, comparar atitudes e
posturas entre irmãos, primos ou
amigos poderá não contribuir para
sua aprendizagem, sendo uma postura pouca educativa.
Portanto, o amadurecimento
infantil é um processo que só surge à medida que a consciência do
ego e a individualidade se desenvolvem, favorecendo o processo
da individuação que, em geral, é
o processo de formação e particularização do ser individual,
distinto do coletivo. A criança vai
aprendendo a se individualizar a
partir de tudo que ela agrega do
ambiente que está inserida. Esse
processo de amadurecimento da
criança é crucial para uma vida
adulta saudável, com autonomia e
autoconfiança.
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Bilingual P rogram
A adaptação ao diferente,
como bem sabemos, é
processual. As crianças
que o digam. A princípio,
entreolhavam-se como
quem questionava: “o
que a professora está
dizendo?”

Programa de

Educação Bilíngue
A PRESENÇA natural da segunda língua.

I

magine
entrar em um
ambiente de total imersão na
língua inglesa. Estranho? Difícil?
Eu ousaria escolher a palavra
diferente. Em 2017, os alunos
do 1º Ano vivenciaram essa
experiência. De tão exitosa,
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decidimos
estendêla também ao
Infantil 4 e 5 em 2018,
integrando-a as suas matrizes
curriculares. A parceria firmada
com a International School, de fato,
mostrou-se bastante produtiva.
A adaptação ao diferente, como
bem sabemos, é processual. As

crianças que o digam. A princípio,
entreolhavam-se
como
quem
questionava: “o que a professora
está dizendo?”. Agora, entretanto,
o sentimento de familiaridade
parece dominar a sala. Os frutos
desse
aprendizado,
inclusive,
expressam-se em espaços além da
aula em si. Certa vez, no corredor,
uma criança espontaneamente me
abordou para dizer: “Sabia que eu
estou very, very happy, porque
meu daddy chegou?”.
Por meio de aulas versáteis,
nas quais as professoras utilizam
materiais
didáticos,
músicas,
vídeos, CDs, LEGO®, cartões,
fantoches, brinquedos e jogos, os
assuntos são sempre trabalhados
de forma contextualizada e
acessível à criança. Com sua
ludicidade e dinamismo nítidos,
a proposta também possibilita o
desenvolvimento da criatividade e
do pensamento crítico, o trabalho
em equipe, além de fomentar
as relações interpessoais e as
habilidades sociais.
Ao longo desses meses iniciais, a
participação das crianças aumen-

tou sensivelmente. Os alunos estão
mais desenvoltos, empenham-se
para falar as sentenças em inglês
e já reconhecem mais facilmente os
comandos. Ademais, estão se apropriando cada vez melhor do vocabulário e se mostram desejosos em
conhecer outras palavras.
O cenário não se resume à sala
de aula. Para que o trabalho seja
desenvolvido
com
excelência,
há um suporte contínuo em
várias esferas. A coordenação
pedagógica esteve especialmente
atenta à implementação do
programa, analisando o material
com afinco, assistindo às aulas e
dando a assistência necessária às
educadoras envolvidas.
A equipe participou do evento
BEST – Bilingual Education Summit,
no qual especialistas e educadores
renomados
debateram
sobre
os desafios e as vantagens da
educação bilíngue no Brasil.
No que concerne à International
School, contamos com o apoio
do advisor, que visita a escola
todos os meses, participa das
aulas, sistematiza intervenções a
partir do que observa e organiza
formações sempre compatíveis
com a realidade da instituição. As

trocas estão sendo construtivas
e enriquecedoras, fato que reflete
direta e positivamente nas aulas
com as crianças.
Sabemos que, em um mundo cada
vez mais globalizado, falar várias
línguas tem benefícios bastante
práticos. Estudiosos, como Penfield,
Roberts e Lennenberg, afirmam que
o melhor período para se aprender
um idioma é a infância. Inserir
estímulos nessa etapa amplia as
conexões neuronais, favorecendo o
aprendizado.

A escolha pelo programa
bilíngue, então, corrobora o
compromisso da Casa de Criança
com uma educação que visa
favorecer a formação de cidadãos
do mundo, críticos, tolerantes,
criativos e que valorizam a
pluralidade cultural. Nesse sentido,
esperamos que 2018 seja um ano
de ainda maiores transformações.
What about you?
Liana Scipião
Coordenadora do Programa
Bilíngue da Casa de Criança
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P rogramação e
Robótica

Disciplina

Programação e Robótica
POTENCIALIZA o desenvolvimento do raciocínio lógico e estimula a criatividade dos alunos.

A

o longo de 25 anos, fortalecemos nossa ideia de que a
educação deve considerar
o ser humano como um todo e para
isso se faz necessário fomentar estratégias atuais para estarmos em
sintonia com o tempo em que vivemos. A vida ganha sentido e cria
possibilidade de mudanças a cada
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conexão que realizamos com o que nos
rodeia. Atualmente estamos envolvidos
por sensores e máquinas controladas
por computadores e pelo avanço rápido
da tecnologia nas suas ramificações.
Ao sair de casa, por exemplo, o portão fecha acionado por um controle, o
carro é travado por um sistema codificado de segurança. A forma como nos

comunicamos é a mais pura transparência do avanço tecnológico. Esse tipo
de comodidade e eficácia das coisas só
é possível graças à inteligência humana
inserida na linguagem de programação
e na robótica.
Nesse contexto, a escola surge
como um ambiente ideal para tornar
possível o contato entre as crianças e

a linguagem de programação e robótica
de forma objetiva, a fim de formar novos usuários conhecedores da tecnologia, com senso crítico aguçado, para
uma realidade digital cada vez mais
presente.
É acreditando que saber como as
coisas são feitas muda a maneira como
as utilizamos é que a Casa de Criança inovou em 2017. Sempre focada em
proporcionar aos seus alunos momentos em que eles possam ser criativos,
questionadores, autônomos e criadores de hipóteses lançou um projeto piloto para ensinar a linguagem do século
21 aos nativos digitais do infantil 5 e 1º
Ano. Saber de tecnologia vai além de
apertar telas touchscreen com agilidade e manuseá-las com expertise.
Firmamos uma parceria com Happy
Code, uma escola especializada no ensino de tecnologia e inovação que, além
da experiência e excelência em seus
métodos, trouxe a viabilidade de flexibilização e a disposição para caminhar
no ritmo da Casa de Criança. Juntamente com a coordenação pedagógica
da escola tornou possível a criação de
um ambiente único e rico em oportunidades, onde as aulas acontecem
permeadas pelo desejo da descoberta,
fator fundamental para que os alunos
construam seus conhecimentos de
forma eficaz.
Nossa escola tem o cuidado de disponibilizar educadores preparados
para serem facilitadores nessa jornada, atentos para auxiliar a formação
de mais que usuários, de pessoas que
sabem sobre tecnologia e seu contexto de aplicação. Dessa forma, tornar
comum para a mente da criança, realizar uma previsão mínima e lógica dos
passos que se sucederam para chegar
ao produto final da tecnologia que elas
utilizarão.
Na disciplina de Programação e
Robótica educacional, a ideia não é

simplesmente deixar a criança utilizar o jogo pelo jogo, mas incentivá-la
a questionar sobre como se faz tal
aplicativo, como as coisas funcionam e
não simplesmente fazê-las funcionar.
Através de três aplicativos: Go, Path
e Blockly elas dão os primeiros passos
quanto ao domínio para comunicar-se
com toda a tecnologia que as cercam,
por meio da linguagem de programação de computadores, gerando janelas
de achados e possibilidades.
Nas aulas, a criança manuseia um
robô chamado Dash para executar atividades com objetivos claros e variados, solucionar situações-problema,
considerar variáveis, raciocinar de
forma lógica, dando sentido e objetivo
a brincadeira. Através dessa nova linguagem (programação) que é inserida
no cotidiano, as crianças melhoram a
capacidade de concentração, pensamento matemático, desenvolvimento
em outro idioma (os aplicativos possuem comandos em inglês) paciência,
trabalho em equipe, colaboração, previsão de futuro e, consequentemente,

a desenvoltura em outras disciplinas. As vivências são pensadas
para criar uma intercessão de conteúdos vistos em sala de aula com
base no conceito global STEAM –
Science, Technology, Engineering,
Arts and Math (ciência, tecnologia,
engenharia, artes e matemática).
É real e já podemos sentir que a
cada dia as crianças percebem que
computadores, tablets, smartphones e as demais tecnologias vão
para muito além de entretenimento. E, na escola, estão aprendendo
que elas podem desenvolver competências digitais para serem uma
geração de usuários ativos e conscientes. Esse projeto piloto trouxe
resultados tão valiosos que em 2018
validamos essa proposta e certamente iremos contemplar conquistas ainda mais significativas no decorrer dos próximos anos.
Tatiana Freitas
Professora da
Casa de Criança
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Espetáculo Natalino 2016

Duas Mães para uma vida

E

m um tempo que muitas
vezes nos faz desacreditar na humanidade, onde
deixamos de enxergar o amor
ao próximo, quando a intolerância, a violência, o julgamento, os padrões parecem mais
fortes que aquilo que realmente importa, perguntamos-nos:
onde, quando, como nasce uma
família?
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Não existe uma só resposta, mas
todas as possíveis têm um ponto
em comum: o amor. Quanto de amor
existe em uma mãe que entrega um
filho à adoção? Quanto de dor existe
nesta mesma mãe? Quanta sensibilidade há num processo que abre mão
de laços biológicos em busca de algo
muito maior: os laços de amor.
O Espetáculo Natalino de 2016 lembrou que sempre é tempo de acreditar, aliás, que tempo é algo muito

relativo quando o que esperamos é
algo sem dimensão, como um filho.
Um filho que chega da barriga, do
coração ou de onde vier, mas chega, no tempo único do amor, para
iluminar, fazer acreditar.
Desejamos um mundo com mais
famílias formadas de alegria, integridade, afeto, diferenças, aceitação, paz, carinho: vida!

Era uma vez duas mulheres que nunca se encontraram.
De uma não te lembras; a outra é aquela que tu chamas Mãe.
Duas vidas diferentes na procura de realizar uma só: a tua.
Uma foi a tua boa estrela, a outra o teu sol.
A primeira te deu a vida, a outra te ensinou a viver.
A primeira criou em ti a necessidade do Amor,
a segunda te deu esse Amor.
Uma te deu as raízes, a outra te ofereceu teu nome.
A primeira te transmitiu teus dons,
a segunda te deu uma razão para viver.
Uma fez nascer em ti a emoção,
a outra acalmou tuas angústias.
A primeira recebeu teu primeiro sorriso,
a outra secou as tuas lágrimas.
Uma te ofereceu em adoção,
era tudo o que ela podia fazer por ti.
A outra rezou para ter uma criança
e Deus a encaminhou em tua direção.
E agora, quando chorando, tu me colocas a eterna questão:
herança natural ou educação? De quem eu sou fruto?
Nem de um nem de outro, minha criança...
Simplesmente, de duas formas diferentes de Amor.

Equipe Pedagógica

Autor Desconhecido
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Páscoa
Caminhada com Ramos

Lava-pés

Santa Ceia

Tenho dois netos na escola
Que me chamaram pra falar de Jesus
Fiquei muito emocionada
Por falar às crianças sobre luz.

É

comum ouvirmos, ainda
em nossos dias, seja em
conversas ou em canção,
o ditado bíblico “É dando que se
recebe”. Esse dito pode ter relação
com a ideia de que as nossas
ações implicam em uma reação.
Entretanto, olhando para o que
realmente consta em texto bíblico:
“Há mais felicidade em dar do que
receber” (Atos: 20;35), podemos
dizer que as boas ações quando
praticadas
espontaneamente,
sem a espera de um retorno,
parecem ter um sabor diferente,
certamente, um sabor de felicidade.

Cri

an

ça

sd
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oL

ar A

migos

de Jesus

Trilhamos um caminho diário
de doação, quando nos dedicamos
aos nossos filhos, alunos, amigos e
familiares, seja encontrando mais
tempo para ouvi-los ou mesmo para
simplesmente estar junto. Isso é sinal
de que estamos nos importando mais
com quem amamos. Doar é um gesto
concreto de solidariedade.
Tudo parece fácil quando cuidamos
das pessoas com quem convivemos.
E para os desconhecidos, essa tarefa
é simples? Precisa ser! Por essa
razão, durante a Páscoa, foi lançada,
em nossa escola, a ideia do desapego.
Crianças, pais e educadores foram
desafiados, podemos dizer assim,
a vivenciar o desapego, ou seja, dar
não aquilo que estava sobrando ou o
que se poderia comprar, mas objetos
que, por algum motivo, havia uma
história de apego.
Depois do desafio lançado,
o passo seguinte foi eleger
duas instituições, uma que
cuidasse de crianças com risco
de desenvolvimento e outra
que atendesse ao público jovem

e adulto, para receberem as
doações de brinquedos e roupas,
respectivamente.
Em meio a tudo isso, as conversas
das crianças sobre o tema foram
surpreendentes. Pareceu-nos que
elas vivenciaram o desapego com
mais tranquilidade que mesmo os
adultos. Pensamos que as aulas de
Formação Humana vêm ocupando
um lugar importante nesse contexto
de cidadania, além das lições
aprendidas em família.
Enfim, acreditamos que essas
experiências sempre dão à escola
novos tons, cores e saberes. Afinal,
estamos certos que atos concretos
de solidariedade contribuem para a
formação de nossos alunos. Assim,
como educadores, percebemos
o quanto essa movimentação
cristã e cidadã pode atingir toda a
comunidade e ultrapassar os muros
da escola.

Luz que nos alegra
Luz que nos conduz
Luz que nos faz forte
Essa luz sempre é Jesus!

Conhecendo Jesus através dos meus avós

Com alegria falei
Com Pe. Zezinho cantei
Acho que consegui transmitir
O verdadeiro sentido do Rei!

Rachel Bruno

Avó do Davi e Rafael
(Alunos do Inf. 4 e Inf. 1)

Karol Freitas
Coordenadora Pedagógica
da Casa de Criança
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Mostra Ciências

Projeto

Parque dos Animais
XII MOSTRA CIÊNCIAS: Aprender é fera!

C

om o intuito de estimular o gosto pela investigação, desenvolvemos
o projeto Mostra Ciências, de
forma lúdica para que as crianças assimilassem os conteúdos
referentes à natureza.
Pensando em uma melhor organização e para que as
crianças pudessem socializar
de modo mais tranquilo seus
conhecimentos adquiridos no
decorrer do projeto, a dinâmica
de apresentação neste ano foi
diferente.
Ao chegar à escola, o grupo realizava a
visitação do
parque e, ao
toque da sirene, todos
se direcionavam às salas
de aula, junto
à família, para
realizar a apresentação e prestigiar as atividades
expostas.
Desta
forma, todos tiveram um
bom aproveitamento da proposta e puderam explorar o
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grande parque no qual a escola foi
transformada. As crianças do Infantil 2 construíram saberes sobre animais de grande porte e com
características marcantes, como,
por exemplo, o pescoço da girafa, a
tromba do elefante, entre outras.
O grupo do Infantil 3 pôde conhecer um pouco mais sobre os
repteis e suas curiosidades. Já o
Infantil 4 descobriu sobre o mundo
das aves, com o seu colorido e tamanho diversos.
O mundo dos macacos ficou por
conta do Infantil 5, identificando

diversas espécies, alimentação e
particularidades. E a turma do 1º
Ano ampliou seu conhecimento sobre os insetos, suas utilidades ao
homem, doenças provocadas, entre
outros.
Um ponto em comum trabalhado em todos os grupos foi sobre o
habitat tanto o natural quanto em
cativeiro, como também o risco de
extinção das espécies estudadas.
Ludmilla Paulino
Coordenadora Pegagogica
da Casa de Criança

L

ucas é um menino
curioso e bastante
observador. Durante o
projeto Parque dos Répteis, pudemos
pesquisar, juntos, conteúdos para
a temática proposta, traduzindo
os resultados para que os mesmos
fossem acessíveis e relevantes a sua
realidade. Ficamos muito felizes em
perceber o envolvimento dele com as
descobertas e com a maneira com que
ele as trouxe para as conversas em
casa, para os desenhos, brincadeiras
e até mesmo para aplicação prática,
como sobre o papel dele para promover
a preservação das tartarugas e outras
espécies para o equilíbrio da natureza.
Renato
Moraleida

Pai do Lucas, aluno
do Infantil 3 E
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Semana da Pátria

O

projeto da Pátria, este
ano, teve como tema:
BRASIL, vou cantar-te
em versos. A partir da apreciação
das letras de músicas que falam
da nossa Pátria, sensibilizamos
os alunos a perceberem que o
Brasil é marcado por diferenças,
que estão presentes em diversos
aspectos, que vão desde a cultura até à realidade social e econômica do nosso povo. Os pequenos
tiveram também a oportunidade
de conhecer, ou relembrar a História da Independência do Brasil,
bem como, puderam identificar
os símbolos pátrios.

Jogos da Amizade

JOGOS
DA AMIZADE
O ponto mais importante deste projeto foi a oportunidade que professoras
e alunos tiveram de conversar e pensar
sobre o fato de que todos nós pertencemos a este país. Esse sentimento
de pertencimento deve gerar em cada
brasileiro o sentimento de responsabilidade. Logo, surge o questionamento:
o que cada um de nós pode fazer para
melhorar a realidade que nos cerca?
Esse questionamento foi respondido
nas salas de aula e as crianças listaram
atitudes simples que podem contribuir
para a vida no Brasil, como: não jogar
lixo nas ruas; compartilhar alimentos e
brinquedos com quem precisa; respeitar as regras, entre outras sugestões.

O projeto culminou com a doação de latas de leite para a Instituição Peter Pan. Este momento
foi marcante para os alunos, que se
empenharam em ajudar o próximo.
Isso tudo nos faz ver que, na verdade, as crianças não representam
o futuro da nossa nação, mas, sim,
o presente. Porque elas, na medida
das suas possibilidades, conseguem
se mobilizar para melhorar aquilo
que as cerca. Cabe a nós, adultos,
potencializarmos cada vez mais estes pequenos brasileiros.
Ana Karla Monteiro
Professora da Casa de Criança

Poesia . Esporte . Música

O

s jogos e as brincadeiras
propiciam o desenvolvimento da imaginação, o
espírito de colaboração, a socialização e ajudam a criança a respeitar o outro. A semana dos jogos
da amizade, na Casa de Criança,
oportuniza as crianças a vivenciarem com prazer habilidades,
curiosidades, regras chegando a
socializar novas ideias.
Entrar no jogo, esperar sua
vez, exercitar os comandos, vibrar, festejar sem ter o peso da
disputa, sem querer ser o vencedor são atitudes vivenciadas
que só fazem o bem a criança. O

que percebi foi só a alegria em participar, ser
feliz e ter novas histórias
para contar.
Acredito que os jogos
e as brincadeiras contribuíram para que cada
criança fosse tocada pela
proposta. Assim, considero que essa semana foi mais uma
oportunidade para descobrir, experimentar, reinventar, analisar,
comparar e criar.
Margarida Modesto
Professora da
Casa de Criança

Apresentação da
Banda dos Bombeiros
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Apresentação das Famílias
inspiradas nas poesias do
livro Amorosamente

Salão Literário

Projeto
Noite de

au

ra

tóg

fo s

A POESIA despertando emoções e encantos.

O

contato com a poesia
acontece de diversas formas e desde muito cedo
na vida de uma criança, seja através das cantigas de ninar, músicas,
brincadeiras de roda, parlendas,
livros ou histórias. A presença da
sonoridade nesse tipo de texto, a
leitura leve e ritmada, constituída
de rimas e aliterações, por exemplo, contribui para que a recitação
de poemas seja uma atividade de
prazer, sendo capaz de despertar a
sensibilidade das crianças e mexer
com o seu imaginário, levando-as a
expressar desejos e sentimentos.
Poesia é sinônimo de emoção. E
é com a emoção de quem está celebrando 25 anos de escola que foi
pensado nesse gênero literário para
trabalhar durante a VIII edição do
Salão Literário, com o tema: Amorosamente, inspirado na obra Afeto
de Flávio Paiva.
Em sala de aula, foram conhecidos poemas infantis dos escritores cearenses: Flávio Paiva, Elvira
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Drummond e Marcelino Câmara. Diversas temáticas foram exploradas: amizade, escola, animais, brinquedos, natureza. Ao final de cada leitura, as crianças
pensavam sobre os sentimentos que foram despertados ao ouvir aquele texto
e, ainda, em que lugar do corpo a poesia
a tocou.

Minha escola é divertida
Aqui sou tão feliz!
P into com cola colorida
E desenho com o giz.
Trecho da poesia
“Minha Escola” (Infantil 2 K), retirado
do livro Amorosamente
Além de apreciar diversos poemas,
as crianças conheceram a estrutura
desse gênero literário, realizaram interpretações, brincaram com as palavras e
combinaram ideias do grupo, o que resultou na criação da poesia da turma e,

consequentemente, no livro Amorosamente. Essa construção foi, com certeza, sentida de uma maneira especial e a
obra teve como ilustração o autorretrato de cada aluno, dando destaque ao local do corpo, no qual a poesia foi sentida.
A poesia do grupo foi entregue às famílias e cada grupo de pais pôde pensar
em uma maneira criativa para apresentá-la para a comunidade escolar. Recital, musical, dramatização foram algumas das expressões de amor presentes
nas apresentações, o que contribuiu
para que a noite de autógrafos fosse
bastante especial.
Como culminância do projeto, tivemos uma tarde poética no Cineteatro
São Luís com o lançamento do livro
Afeto de Flávio Paiva e o Espetáculo
Amorosamente - uma viagem a OZ, um
momento composto por teatro, dança
e músicas infantis de modo a encantar
educadores, crianças e famílias.
Aline Coelho
Coordenadora Pedagógica
da Casa de Criança

Espetáculo Amorosamente
Uma viagem a OZ...
Culminância do VIII Salão Literário
no Cineteatro São Luís

Lançamento do Livro-CD Afeto
de Flávio Paiva com piano de Eugênio Matos
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Eventos

Pai, um jeito singular de ser.

Mãe, de todo jeito linda!
O primeiro dia das mães com a Teresa na Casa de Criança foi
esperado com o coração cheio de alegria. Com a dança mais bonita e
muita simplicidade, vivemos essa emoção de celebrarmos
a maternidade de forma única e cheia de amor. Que os
nossos olhares, de mães e filhos, estejam sempre assim,
conectados e felizes!
Isabel Bessa
Mãe da Teresa (Infantil 1 E)

Dia das
Mães

Um Reino Ideal
Na culminância das atividades do 1º semestre de 2017 da escola de
Dança da Casa de Criança, nossas dançarinas apresentaram
uma mostra de talentos, contando uma bela história de um
Reino Ideal. Cerca de 130 crianças encantaram um público
atento, em duas noites de delicadeza e emoção. Da dança
para a vida, que tal buscarmos um reino de harmonia?

Durante as fases da vida de um ser humano, podemos ser,
fazer e sentir o que quiser. Porém, tudo se transforma quando nos
tornamos pai, de repente, algo inexplicável toma conta do nosso
ser e muda radicalmente nossas vidas. A paternidade nos torna
homens responsáveis pela criação e formação dos filhos, mas também nos faz bobos,
apaixonados, vidrados e orgulhosos das nossas criaturinhas.
Ser pai muda completamente o sujeito para sempre e, apesar de cada um ter o
próprio jeito de ser, encontramos esse mesmo sentimento no coração de todos os pais.
Feliz Dia dos Pais.
André Luiz da Silva
Pai da Maria Fernanda (Infantil 2 J)

Vivência em Família

Vivência
em
Família
Festa do Educador - Retrô

Caminhos do Sertão

Um encontro cheio de sorrisos, acolhimento,
respeito e muita descontração. Foi assim a noite de comemoração aos educadores da Casa de
Criança.
E nesse encontro a confirmação de que, aqui,
compartilhamos os mesmos sentimentos dia a dia.

Promover para as crianças o conhecimento sobre
Sertão é resgatar a cultura do povo nordestino. E foi com
muita alegria, dança e arte que os alunos apresentaram
a riqueza e belezas do nosso sertão.
E Viva Espedito Seleiro, artista cearense que coloriu
o nosso Projeto, com tamanho talento e dedicação.

Participar da vivência, para nós, é ter a oportunidade
de conviver com as outras famílias e com os profissionais
da escola em um momento descontraído e, assim,
fortalecer os laços.
Fernando e Fernanda
Pais da Elisa Gurgel (Infantil 4 E)

Dia do
Educador

Aline Mara
Professora da Casa de Criança

Copa do Brasil - Casa de Criança

Em férias na Casa!
Nossa Casa ficou ainda mais colorida e alegre
durante a Colônia de férias. Entre brincadeiras,
gincanas, artes, teatro e muita música,
vivenciamos momentos de pura integração e
harmonia em nossa escola. Culminamos com
um belo passeio ao EcoPoint, garantindo a diversão
para toda a garotada
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Copa
Casa de
Criança

E quem nunca participou de um emocionante jogo de futebol
não sabe o quanto o espírito esportivo e a coletividade
fazem parte desses momentos. Os atletas, nossos
pequenos guerreiros, vivenciaram muito aprendizado e
partilharam de momentos especiais durante a III Copa
da Casa de Criança. Aproveitamos para parabenizá-los,
juntamente, com os papais e mamães que deram um
show na torcida!!!
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Criança tem cada uma
Danilo foi colocar
água no copo e
derramou. Sara
aproximou-se e disse:
“Eu sei colocar água sem
derramar”. Logo o amigo
retrucou: “É claro, seu
nome é Sara Fortes!”
(1º Ano D)

Na roda de
conversas, a
educadora percebeu
que havia um aluno
mastigando algo. Daí,
perguntou: “O que você
tem na boca? Pedro Artur
respondeu: “Dente, tia
Rosário!”
(Infantil 1 A)

Conversando
em sala sobre
as mudanças que
ocorrem no nosso corpo
quando crescemos, a
educadora perguntou:
“Quais as mudanças
que percebemos quando
ficamos idosos?”
Sara Fortes respondeu:
“Aqui, fica uma
pelanca!”, apontando
para o tríceps no braço.
(1º Ano D)
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(Infantil 1 A)

No momento do
rodízio de sala, a
professora chamou Pedro
Alonso para se dirigir à
mesa de atividades e ele
disse: “Tia Midiã, chama
outro amigo que eu estou
ocupado!”
(Infantil 4 G)

Por conta da
gravidez, tia Olga
sempre senta em uma
cadeira mais alta. Certo
dia, George ocupou este
lugar e foi logo dizendo:
“Hoje, eu sou o professor
e me chamo Olgo!”.
Durante a roda
de conversa, a
educadora solicitou
que todas as crianças
guardassem seus
paninhos e chupetas.
Então, Sophia
prontamente falou:
“Isso aqui não é
chupeta. É bibi, tia
Rosário!”

Criança tem cada uma
Ao ensaiar
com a turma
a apresentação
de acolhida, o som
descarregou e a
professora disse:
“ Vocês não sabem o
que aconteceu...”, em
seguida, João Gabriel
falou: “Já sei, acabou a
internet.”
(Infantil 4 G)

(Integral - Inf. 4)

Ao trabalhar
os fenômenos
da natureza,
a professora mostrou
as imagens de uma
tempestade e perguntou:
“O que vocês estão vendo
aqui?”, Davi Dutra
respondeu: “Eu sei, eu sei!
Um toró!”.
(Infantil 4 G)

T haís
estava se arrumando
para o baile à fantasia
e apressada disse:
“Penteia logo o
meu cabelo que tá
arranhado”.
(Integral - Inf. 2)
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