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Dedicamos este livro para
todos aqueles que possuem
a dádiva de conviver com
Crianças, esta luz que ilumina
a nossa caminhada.

Ilustração: Camilly Gomes
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VOCÊ JÁ LEU
UM LIVRO
OU CONTOU
UMA HISTÓRIA

PARA SEUS

FILHOS HOJE?
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À CENIBRA e ao
INSTITUTO CENIBRA que pautados no
espírito de agir no presente com visão de
futuro, incentivaram e apoiaram o Projeto
Família que lê, aprovado pela Secretaria
Especial da Cultura – Ministério da
Cidadania – Governo Federal, por meio da
Lei de Incentivo à Cultura.
Confiando, portanto, que somente juntos,
“Escolas, Famílias e Parceiros”, poderemos
auxiliar nossas crianças para que tenham
Esperança e construam seus Projetos de
Vida capazes de proporcionar felicidades
por toda a vida. Para elas e para todos
que conviverem com elas.
Nossa Gratidão também aos Professores e
demais profissionais em Educação pelas
riquíssimas contribuições.
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Este livro é fruto de um projeto que nasceu
a partir de muitas conversas com os
profissionais
das
escolas
em
que
desenvolvemos outros projetos de leitura
como o “Criança que lê” e o “Jovem que
lê o mundo”.
Em nossas conversas, sempre foi presente o
desejo de encontrarmos formas de levar às
famílias o nosso carinho como se
pudéssemos dizer: “Vocês não estão
sozinhos. Estamos com vocês”.
E então chegou o ano 2020, e com ele a
pandemia do Covid19 que obrigou o
fechamento das escolas por um longo
período como uma das únicas formas de
enfrentamento do vírus, nos forçando à
necessidade de ficarmos em casa para
segurança de todos.
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Portanto, publicar este livro se tornou uma
tarefa urgente para contribuir com as
famílias neste momento tão cheio de
incertezas.
Nossa esperança, com esta obra, é ajudar
familiares perceberem que contar histórias
e ler livros para as crianças farão toda a
diferença para que elas sejam capazes de
superar os impactos deste período tão
complicado para todos nós.

Contar histórias é
um ato de amor.
Conte histórias para
os seus filhos
e eles jamais esconderão
histórias de vocês.
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Dias de hoje, terceiro milênio, e continuamos
sem saber como será o futuro porque nos
falta a capacidade de viajar no tempo,
como se possível fosse assim como num filme
de ficção.
Mas também não sabemos como será o
presente, porque é preciso sairmos todas as
manhãs de nossos lares, numa correria para
os
braços
das
obrigações
e
responsabilidades
que
estão
lá,
nos
esperando. A tal da “luta”...
E a felicidade, já aprendemos qual é a sua
essência?
Será a fama, a riqueza, a beleza?
Desatentos que somos, deixamos que nossos
pensamentos nos levem a acreditar que sem
estas três coisas, dignas das novelas em
horário nobre de TV, não chegaremos felizes
ao final do dia.
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E assim, sem percebermos, os detalhes e as
pequenas conquistas do dia a dia vão sendo
deixados de lado, porque afinal de contas
“estas bobajadas” não pagam as contas e
tão pouco enchem a barriga... Será?
E se não vivemos o presente em sua
plenitude, como podemos esperar que o
futuro
com
o
qual
sonhamos
seja
alcançado?

Se existe um futuro, certamente ele pode ser construído
no presente. E junto com as nossas crianças!

Simples assim!
E neste livro o nosso convite é
para prosearmos sobre a
importância da leitura de
mundo em nossos lares.

Bora lá!
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Este é um livro para Pais, Mães, Avós, Tios e
demais familiares, para babás, professores
e todos que desejam ajudar as crianças a
não só “ler, escrever e fazer continhas”,
mas também serem felizes e aprenderem a
ajudar a sociedade ser feliz também.
É por isso que perguntamos:

“Você já leu um livro ou contou
uma história para seus filhos hoje?”
Porque a aprendizagem começa pela
LEITURA e não pela escrita.
Aqui, ajudaremos vocês perceberem que
vocês podem, sim, ajudar seus filhos neste
processo de leitura. Que é o começo de
tudo.
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E não é difícil.
[

Em 2017, foi aprovada a BNCC –
Base
Nacional
Comum
Curricular que definiu passos
importantes para ajudar os
professores e os familiares
entenderem melhor as crianças
e como elas aprendem.
Nela está claro que a Educação hoje
precisa considerar a:
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A Formação Integral do Sujeito considera a
sua formação completa. A Formação
multidimensional. Formação em todas as
suas dimensões:
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Ilustração:
Lucas Ferreira

É considerar que cada criança é única e
sendo única, cada uma têm sentimentos
diferentes,
tempos
diferentes,
jeitos
diferentes de ser.

Por isso, tanto a escola quanto a família
não devem fazer comparações entre elas.

E, além disso, não apenas ensiná-las
escrever e tirar boas notas nas provas, mas
desenvolverem-se por completo.
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A formação integral
não se trata apenas de formar o estudante
entregando um diploma de formado.
A Educação Integral
deseja que todo o aprendizado seja capaz
de proporcionar ao estudante que ele se
transforme em um

Sujeito
apto a contribuir para que a sociedade se
transforme em um lugar melhor para todos
nós vivermos.

Ilustração: Vanderson Vieira
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Para
contribuir,
a
BNCC
trouxe
10
competências gerais que deverão ser
trabalhadas da Creche ao Ensino Médio,
respeitando os limites de cada idade e ano de
escolaridade em que o estudante está.

Valorizar e utilizar os
conhecimentos sobre
o mundo físico, social,
cultural e digital.

Valorizar as diversas
manifestações artísticas
e culturais.
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Investigar
causas,
elaborar e testar
hipóteses, formular e
resolver problemas.

Partilhar informações,
ideias e sentimentos
por meio de diferentes
linguagens.
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Compreender, utilizar
e criar tecnologias
digitais
de
forma
crítica, significativa e
ética.

Entender relações do
trabalho
e
fazer
escolhas alinhadas ao
exercício da cidadania
e ao projeto de vida.

Argumentar com base
em fatos, dados e
informações confiáveis.

Conhecer-se, compreenderse na diversidade humana e
apreciar-se, cuidando de sua
saúde física e emocional.

Dialogar
e
resolver
conflitos sem preconceitos
de qualquer natureza,
estimulando a empatia e
a cooperação.

Agir
pessoal
e
coletivamente com ética,
flexibilidade, resiliência e
determinação.
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A BNCC traz também o compromisso com a
garantia dos seis Direitos de Aprendizagem e
Desenvolvimento.

Conviver com outras crianças e
adultos, utilizando diferentes
linguagens,
ampliando
conhecimento de si e do outro,
o respeito em relação à cultura
e as diferenças entre as
pessoas.
Brincar
cotidianamente
de
diversas formas, em diferentes
espaços
e
tempos
com
diferentes parceiros, ampliando
seus
conhecimentos
e
imaginação, suas experiências
emocionais, corporais, sensoriais,
expressivas, cognitivas, sociais e
relacionais.
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Participar ativamente com adultos e
outras
crianças,
tanto
do
planejamento
quanto
das
realizações das atividades, tais como
escolhas das brincadeiras para
desenvolver linguagem, decidindo e
posicionando-se.

Explorar movimentos, gestos, sons,
formas, texturas, cores, palavras,
emoções, transformações, histórias,
objetos, elementos da natureza,
ampliando saberes sobre a cultura
em suas diversas modalidades.
Expressar como sujeito dialógico,
criativo
e
sensível,
suas
necessidades, emoções, dúvidas,
sentimentos, descobertas, opiniões
por meio de diferentes linguagens.
Conhecer-se
e
construir
sua
identidade pessoal, social e cultural,
construindo imagem positiva de si e
de seu grupo de pertencimento
construídos nas experiências com
escola e contexto familiar e
comunitário.
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A BNCC também define os objetivos da
Educação Infantil organizados em 5 Campos
de Experiências que nos ajudam perceber que
vivências do cotidiano, juntamente com os
conhecimentos já construídos em sua
comunidade, facilitam a aprendizagem.

As interações com outras
crianças e adultos vão
ajudando
construir
um
jeitinho próprio de ser. Vai
conquistando autonomia e
autocuidado,
construindo
sua personalidade.
As crianças se expressam,
se comunicam, aprendem
sobre si mesmas e sobre o
universo social e cultural por
meio
de
movimentos,
gestos e posturas. Estas são
as primeiras linguagens da
criança.
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A própria voz, os instrumentos
sonoros, materiais do cotidiano,
observações
da
natureza,
possibilitam a criança viver de
forma criativa, estimulando-a a
aprender
música,
dança,
teatro, artes plásticas, literatura.
Despertar a curiosidade da
criança para o livro, histórias,
cultura irão promover o
desenvolvimento da escuta
e da fala estimulando o
pensamento e imaginação
para criação.

É
preciso
promover
interações e brincadeiras
para que a criança
possa brincar, observar,
manipular
objetos,
explorar seu entorno,
levantar
hipóteses,
buscar respostas para
desenvolver-se.
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Portanto, podemos ter mais segurança
para ajudar no desenvolvimento das
crianças porque os novos conceitos da
Educação facilitam esta compreensão.
Observe o resumo em apenas cinco
pontos:

Formação Integral do Sujeito.

10 competências Gerais da BNCC.
6 Direitos de Aprendizagem e
Desenvolvimento.
5 Campos de Experiências.

Eixos: Interações e Brincadeira.
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Os eixos “Interações e Brincadeira” são eixos
norteadores definidos pelas Diretrizes Nacionais
para a Educação Infantil.

Quanto melhor a
qualidade
nas
interações,
melhor será o
desenvolvimento
da criança.

O ato de brincar para
a criança é uma
ciência. É sério e ela
aprende
muito.
Precisa ser estimulado.

Neste livro apresentaremos indicações que
demonstrarão
a
importância
das
brincadeiras, interações e leitura, para e
com a criança. Traremos também
indicações de como fazê-lo de forma
simples e bastante eficaz, dividido em
5 capítulos:
1) Pseudoleitura, 2) Neuroplasticidade,
3) Psicomotricidade 4) Os cinco sentidos
5) As 5 Emoções Básicas.
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PSEUDOLEITURA
1.1 – Por que contar histórias,
poesias e casos?
1.2 – A nossa história e as
histórias que nos contaram.
1.3 – Tarefa para

:

Seja um contador de histórias.
Ilustração: Renan Silva
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... uma criança pegar um livro,
observar a figura, dizer o
que é e até contar a
história como se estivesse
lendo, mesmo sem ainda
saber ler e escrever?

Algumas vezes até coloca o
dedinho para acompanhar a
leitura “fazendo de conta” que
lendo?

Pois bem, isto é

PSEUDOLEITURA
Família que lê

está
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O termo Pseudoleitura pode ser entendido
como uma interpretação do que foi visto
pela pessoa em formação.

A Pseudoleitura acontece o tempo todo.
Por exemplo, quando a criança vê um
símbolo nas ruas e identifica a que se
refere, ou ainda quando consegue
diferenciar uma marca de um produto do
outro e de diversas outras formas que
vocês podem observar no dia a dia.

Por isso é muito importante estimular a
observação das imagens, nomes dos
produtos e comércios, objetos, rótulos, e,
principalmente, figuras dos livros e revistas.

Assim, a criança vai se apropriando da
leitura e, logo logo, da escrita.
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Peça à criança para observar a imagem
abaixo e diga para ela contar o que ela
representa. Você ficará surpreso com a
capacidade de imaginação e criação.
Pode até perguntar assim:

O que está acontecendo aqui?

Ilustração: Melissa
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1.1 – Por que contar histórias,
poesias e casos?

Porque...
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Preservamos as memórias contando
histórias. Nem todas as crianças se
transformarão em adultos que possuem o
hábito de ler muitos livros, porém poderão
continuar expressando seus pensamentos e
vivências através das histórias.

Contar histórias é
uma arte.
Afinal, pinturas de quadros, teatro,
artesanato, música e outras manifestações
também registram histórias.

Por isso ler, contar histórias, mostrar
imagens, proporcionar momentos de
imaginação, ajudam ampliar a leitura de
mundo e enriquece o repertório cultural
para a formação integral do sujeito.
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Todos nós sonhamos com nossas crianças
lendo e escrevendo...

E então vamos investindo muito tempo
tentando ensiná-las pela escrita. Mas nós
aprendemos é pela leitura. Não pela
escrita.

É na leitura que vamos compreendendo o
raciocínio lógico da escrita.

Quando a criança escuta
histórias, ela vai desenvolvendo
sua inteligência...
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Somente desenvolve
hábito de leitura
aquele adulto que,
quando era criança,
foi estimulado gostar
de ouvir histórias.
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Existem muitos benefícios
ao desenvolvimento das
crianças quando lemos
livros ou contamos histórias
para elas...

Selecionamos apenas alguns que vamos
compartilhar com vocês:
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20 benefícios que ler ou contar
histórias para os filhos trazem para
a vida toda:
1) Aumenta o vínculo com a família.
2) Contribui para a Inteligência
Emocional.
3) Ajuda formar identidade.
4) Amplia o vocabulário, aprendendo
palavras novas.
5) Favorece a linguagem.
6) Estimula a imaginação.
7) Desperta a criatividade.
8) Aproxima as pessoas.
9) Oportuniza descobrir outros modos
de viver, pensar e ver o mundo.
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10) Valoriza diversas formas de
manifestações culturais.
11) Mantém histórias e costumes.
12) Proporciona momentos de prazer,
reflexão e encantamento.
13) Compartilha sentimentos.
14) Ajuda organizar a fala.
15) Contribui para que seja capaz de
tomar decisões.
16) Amplia universo de significados.
17) Interpreta atitudes e valores.
18) Reconhece afeto.
19) Pensa com organização dos fatos.
20) Se torna mais sensível.

Família que lê

38

É preciso construir uma
relação amorosa com a
leitura desde a infância.

Ilustração: Ana Luíza Rodrigues
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E sabe qual é também nossa grande
aliada que pode muito nos ajudar
nesta tarefa?

A Poesia ajuda entender que as letras
e as palavras são bonitas.

Tira aquele “medo” de ter que
aprender ler.
Família que lê
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Poesia nos permite brincar também:
Convite
José Paulo Paes

Poesia
é brincar com palavras
como se brinca
com bola, papagaio, pião.
Só que
bola, papagaio, pião
de tanto brincar
se gastam.
As palavras não:
quanto mais se brinca
com elas
mais novas ficam.
Como a água do rio
que é água sempre nova.
Como cada dia
que é sempre um novo dia.
Vamos brincar de poesia?
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Em geral, aqueles que gostam de poesia
conseguem desenvolver mais rápido o
gosto e o hábito de ler.

E, considerando que as crianças gostam
de imitar os adultos, mesmo que sua vida
tenha sido difícil por causa da correria ou
ninguém para estimular a leitura, e não
tenha uma poesia preferida para lembrar,
você pode hoje mesmo escolher uma
poesia para dizer:

“Esta é minha
poesia preferida”.
Porque esta frase é muito poderosa e pode
ajudar a criança ficar estimulada a
escolher uma poesia preferida para ela
também.
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Esta é a minha Poesia preferida:
Bola de Meia, Bola de Gude
Milton Nascimento
Há um Menino!
Há um Moleque!
Morando sempre no meu coração
Toda vez que o adulto balança
Ele vem pra me dar a mão...
Há um passado
No meu presente
O sol bem quente
Lá no meu quintal
Toda vez que a bruxa
Me assombra
O menino me dá a mão...
E me fala de coisas bonitas
Que eu acredito
Que não deixarão de existir
Amizade, palavra, respeito
Caráter, bondade
Alegria e amor...
Pois não posso
Não devo e não quero
Viver como toda essa gente
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Insiste em viver
E não posso
Aceitar sossegado
Qualquer sacanagem
Ser coisa normal...
Bola de Meia! Bola de Gude
O solidário não é solidão
Toda vez que a tristeza
Me alcança
O menino me dá a mão...

Percebem que algumas músicas também
são poesias? Assim podemos convidar as
crianças observarem mais as letras das
músicas também.

Ilustração: Clévio Cassiano
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Além das histórias, lidas ou contadas, das
poesias e das músicas, temos também os
casos.

Caso
É aquilo que aconteceu
no seu dia ou no passado
e que vale a pena contar.

Chegar em casa e chamar o filho dizendo:
“Deixa eu te contar um caso que
aconteceu comigo hoje...”
Ou então:
“Vou te contar um caso que aconteceu
comigo quando eu tinha a sua idade...”
Ajudará a criança perceber que mesmo
sem livros nós podemos nos expressar.
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1.2 – A nossa história e as histórias
que nos contaram.

Para sentir segurança a respeito
do seu futuro, a criança precisa
conhecer mais sobre seu
presente e seu passado.

Ilustração: Sabrina Monteiro
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A nossa história depende muito das
histórias que nos contaram. Elas ficam em
nossas memórias para sempre.
Por isso histórias sobre nossas próprias vidas
são tão importantes. A criança precisa
ouvir que a primeira dádiva que Deus nos
deu foi a vida. A segunda foi poder trazer
outro Ser Humano ao mundo.

Ser Pai, Mãe, Avós, Tios... é um

A criança que cresce sabendo que a vida
dela é um presente, mesmo diante das
dificuldades que às vezes passamos,
cresce mais segura e mais feliz.
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E criança feliz ajuda transformar
sociedade para melhor e mais feliz.

a

Filhos são como as árvores. Se cuidarmos
com amor, nascerão flores e frutos.

Lembrando sempre que:
 Cada criança tem o seu tempo;
É

preciso

paciência

para

o

seu

crescimento e desenvolvimento;
 De algumas sementes nascem árvores
com frutos, outras apenas folhas e
absolutamente todas são importantes...

Ilustração: Lucas Lafayette
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O que vamos falando e fazendo com
nossos filhos, ocorre exatamente como
acontece com as árvores. É a nutrição
para o crescimento.
Das nossas raízes, que são fortes
simplesmente pelo fato de estamos firmes
nesta vida tão desafiante, nascem os filhos
que são os galhos e que, mais tarde, eles
serão novas raízes para criarem suas novas
famílias.
É exatamente por isso que tudo que
ouvimos, tudo que passa de geração para
geração, impacta no mundo em que
vivemos.

O nosso maior desafio neste contexto é
apresentar valores aos nossos filhos e, ao
mesmo tempo, permitir que eles possam
ser eles mesmos e não “cópias” dos pais.
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Mostrar, por exemplo, que muitas atitudes
não são capazes de trazer benefícios
imediatos, mas pode ser o correto a fazer
naquele momento.

Igual quando plantamos
Árvores...
Plantamos mesmo sabendo que vai
demorar crescer, que talvez nem vamos
aproveitar suas sombras e frutos, mas só de
saber que será útil para alguém lá na
frente e para o planeta já vale a pena
plantar.

É o que falamos para as
crianças que direciona o
olhar delas para as
coisas e para a vida.

Ilustração: Débora Santos Sales
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Porque nós sabemos que as pessoas
procuram semelhantes (grupos parecidos)
para admirar e se relacionar.
Portanto, se falamos o tempo todo aos
nossos filhos que eles são inteligentes,
inconscientemente eles se juntarão a
grupos de pessoas inteligentes.
Se falamos o todo tempo todo que eles
são difíceis e levados, eles se juntarão a
pessoas difíceis e levadas.
Se repetirmos que eles são folgados e
ingratos, mais eles serão e vão atrair a
mesma
turma
para
se
sentirem
amparados.
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Deus nos ensinou em 1º Coríntios 3.16-23:

É esta beleza que precisamos ensinar aos
nossos filhos, primeiro de tudo:

Que Ele, Deus, nos convida todos os dias a
sermos o melhor que pudermos. Não
sermos melhores do que os outros. Mas
avançarmos a cada dia fazendo o melhor
que conseguirmos.
Precisamos mostrar também que ter
diploma,
cargo,
dinheiro
e
outros
“poderes”, e não for gentil, educado,
solidário, não adiantará nada.
É preciso estudar, mas primeiro é preciso
aprender que valores são válidos em
qualquer lugar, desde a infância.
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Acreditando sermos seres abençoados por
Deus, termos a honra de sermos Sua
morada, precisamos então, ensinar nossos
filhos:

Imagem: desenhos para bordar

Ensinamos Gratidão aos nossos filhos,
primeiramente, demonstrando Gratidão
por sermos seus pais, avós, tios, professores.
Ensinar Gratidão para as crianças é
demonstrar que só recebe amor quem tem
amor.
Igual banco. Quanto mais dinheiro se tem,
mais o banco procura para emprestar
mais. Ainda dá até brindes. Já o contrário...
Então observem: se as crianças se sentem
“Morada de Deus”, cheias de amor no
coração, elas se sentirão perfeitas, lindas e
amorosas. Portanto, elas SERÃO perfeitas,
lindas e amorosas para elas e para o
mundo.
Família que lê
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Sem jamais esquecer que “os dedos das
mãos não são iguais”.
Nossos filhos serão o que eles conseguirem
ser. Uns diferentes dos outros e até
diferentes de nós, e tudo bem.
O que podemos fazer por eles é ensinar,
desde cedo, os valores que poderão
acompanhá-los por toda vida.
E contando histórias, casos, poesias ou
ajudando prestarem atenção nas letras
das músicas, nos livros, ajudando nas
tarefas da escola e contribuindo para que
eles se tornem observadores, vamos
conseguindo ensinar valores que serão
úteis para sempre.

Quais memórias vocês
guardam das suas infâncias?

Família que lê
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Eu me lembro da minha Avó Dita, muito
observadora, que dizia muitas vezes assim:

“Vale a pena prestar”
Ela sempre falava esta frase. E eu não
entendia bem o que significava, mas eu
achava lindo.
Somente bem mais tarde, quando cresci,
descobri que ela estava ensinando que
vale a pena ser bom. Ser honesto.
É como se até hoje eu pudesse ouvir
aquela voz rouca me dizendo: “Oh Li, faz
assim ou não faz aquilo não, porque vale a
pena prestar”.
Lembro-me
também
como
aprendi
controlar o medo. Eu era muito medrosa e
minha Avó Joaquina me disse assim um
dia, na varanda da sua casa, olhando
bem dentro dos meus olhos, com toda
paciência:
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Li, Deus escuta até nossos pensamentos,
mas aquele outro (ela nem dizia o nome),
para ele escutar, nós precisamos falar.
Então, se você fica falando eu tenho
medo disso, eu tenho medo daquilo... ele
arruma um jeito e faz estas coisas
acontecerem para aumentar seus medos.

Você tem que pensar e falar só coisas
boas. Assim que acordar falar:
- Obrigada meu Deus! Que dia lindo!
- Hoje meu dia será maravilhoso. Perfeito!
E eu perguntei:
- Mas Vó, e se o dia estiver horrível?
Ela respondeu:
- Aí a gente tenta resolver para amanhã
ser melhor. Falar sem tentar resolver não
adianta nada. Só piora.
Meu Avô Inhão e o Avô Severiano morreram
antes do meu nascimento, minhas avós
contavam tantas histórias deles que até
parece que eu os conheci.
Família que lê
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Minha mãe também sempre contou muitas
histórias. Não tinha tempo de ler livros, nem
pra ela nem pra nós. Mas casos, até hoje,
sempre tem um na ponta da língua.
Cresci a ouvindo contar casos de quando
andava no “lombo dos burros”. Demorei
entender o que era, mas tive oportunidade
de andar no lombo dos burrinhos do meu
Tio Zé que nos levava para buscar lenha,
frutas e verduras na roça.
Já minhas filhas nunca andaram com os
burrinhos, mas eu sempre fiz questão de
contar essas histórias para elas.

Se não contarmos histórias para nossos
filhos e netos, quando morrermos, as
histórias também morrerão.
Ouvi, vi e vivi muitas histórias ruins e tristes
também. Mas prefiro sempre escolher contar
as melhores lembranças, as que me fizeram
rir, sentir amor... para que Deus me mande
mais motivos ainda para sentir Gratidão.
Família que lê
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Quais histórias e casos conta para os seus
filhos e netos?
Busque na memória uma história
comece a contar hoje mesmo.

e

Assim, vamos educando sem controlar,
sem apegar, sem humilhar. Muito pelo
contrário, vamos educando com amor.
Ao cuidar de nossos filhos com amor,
estamos cuidando da humanidade.
Podemos educá-los com firmeza, sem
perder a ternura.
Mesmo que tenhamos que aprender essa
“tal ternura” esse “tal amor” que muitos de
nós crescemos sem receber e, por
sabermos como é triste não ter recebido
devemos fazer o contrário com os nossos
filhos. Ou seja, dar amor mesmo sem ter
recebido. Construir novas raízes de amor.
Família que lê
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Devemos ser luz e iluminar os caminhos dos
nossos filhos para que seja mais fácil para
eles serem luz e iluminarem seus próprios
caminhos e os caminhos dos próximos com
os quais eles conviverão.
Ajudar nossos filhos gostarem de estudar,
de ler, de ouvir e contar histórias, é ajudálos a serem livres.

Quando Jesus disse:
“A verdade vos libertará”.
Ele disse “libertará” da ignorância de não
saber a que viemos neste mundo.
E viemos para amar uns aos outros.

Este amor que liberta.
“Amar a Deus sobre todas as coisas e ao
próximo como a ti mesmo”.
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Para amar o próximo e a Deus sobre
todas as coisas, precisa se amar.

Quando nos tornamos pais, nosso
“primeiro próximo”
são os nossos filhos.
E a nós, foi dada a dádiva,
esta tarefa amorosa de amá-los para
que eles aprendam amar também.
É nossa tarefa
porque Deus nos deu
eles primeiro.
Somente depois que eles vão para
escola e mais tarde, conviver com a
sociedade.
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1.3 – Tarefa para
O autor Psicanalista Rubem Alves diz que
vivemos como se tivéssemos duas caixinhas:
uma de ferramentas e uma de brinquedos.
Quando criança, preferimos a de brinquedos.
Quando crescemos, nos obrigam carregar
somente a de ferramentas.
Acontece que crianças e adultos precisam
das
duas.
Crianças
podem
cumprir
compromissos brincando, e mesmo crescidos
nós podemos continuar brincando.

Portanto, vamos combinar uma forma de
brincar mais com as crianças? Para ajudar,
vamos lhes deixar uma tarefa:
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É muito fácil se tornar um

Contador de Histórias
Como? Siga estas cinco dicas importantes:

Decidir
Ser um contador de histórias é
decidir amar a vida. É decidir
escolher focar nas coisas boas do
cotidiano e treinar o olhar para
enxergar todas as belezas do dia a
dia.

Planejar
Pensar em histórias antigas para
contar. Pesquisar poesias, músicas,
livros para ler ou aprender a história
para contar do seu jeito.
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Escolher
Apetrechos
Escolher objetos para usar: chapéu,
xale, gravata, tiara, alguma roupa ou
algo que você perceber que fará você
ficar diferente.

Local
Pode ser no cantinho de leitura, numa
árvore, uma cabaninha... escolher um
lugarzinho especial.

Um dia ler,
outro dia contar
Existe uma variedade de opções. Você
pode escolher um dia fazer leitura de
um livro, no outro dia contar sem livros.

Figuras
Criar histórias a partir de figuras e
convidar crianças para contar histórias
também a partir do que elas observam.
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Interagir
Ler ou contar histórias com
entonação (mudando a voz,
imitando, mudando ritmo, altura,
gesticulando - acompanhando
com gestos do que se lê). Pedir a
criança para imaginar, mudar o
fim
da
história,
trocar
personagens...

Convidar
Sempre convidar as crianças para
desenhar o que gostou mais da
história, desenhar a sequência,
desenhar modificando a história,
mudando
o
final,
trocando
personagens...
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NEUROPLASTICIDADE
2.1 – O cérebro é um labirinto.
2.2 – Histórias que nos ajudam
sentir, pensar, vibrar, agir.
2.3 – Tarefa para

:

Construir um Cantinho de
Leitura em casa.
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Neuroplasticidade, também conhecida
como plasticidade neuronal, refere-se à
capacidade do sistema nervoso adaptarse, moldar-se.
Está relacionada aos nossos hábitos e a
como
reagimos
diante
de
novas
experiências.
Desde 1880, o criador da Psicanálise
Sigmund Freud já chamava atenção para
a habilidade do cérebro de alterar sua
própria estrutura.
Ele chamava na época de “Lei da
Associação por Simultaneidade” para
explicar as ligações entre os neurônios a
partir de recordações escondidas em
nosso inconsciente.
A partir dos anos 2000, a Neurociência
comprova estes estudos de Freud, assim
denominando
o
processo
em
Neuroplasticidade
apresentado
pelo
Neurocientista Eric Kandel.
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Os dendritos são responsáveis
pela recepção das
informações. Dos estímulos
nervosos.

Os axônios
transportam o
impulso nervoso
de um neurônio
para o outro.
Protegidos pela
mielinização para
torná-los mais
rápidos e
eficientes.
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... portanto, o que falamos repetidas vezes
para as crianças pode influenciar em suas
aprendizagens, comportamentos e hábitos.

Só nos tornamos bons naquilo que fazemos
muito, fazendo repetidas vezes.

O que você faz muito?
Agradece? Reclama?
Come? Briga? Sofre?
Sorri? Diverte?

Ilustração: Beatriz Rodrigues
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2.1 – O cérebro é um labirinto.

PERDER
NOS

PODEMOS
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Os mais poderosos recursos estão dentro
de nossa mente. Nosso cérebro é de alta
tecnologia. Ele gosta de desafios e de
superar obstáculos.
Mas, ao mesmo tempo, faz conexões mais
rápidas com respostas repetitivas, por isso é
preciso estimular a criação. Mesmo que
seja em pensamento, por quê:

Imaginar é quase
praticar.
Quem nos explica esta constatação é o
neurocientista brasileiro Roberto Lent que
cita, como exemplo, “que se pedir para
alguém se imaginar andando de bicicleta
e fizermos um escaneamento do cérebro,
poderemos verificar que as áreas ativadas
serão quase as mesmas das quais ativadas
caso estivesse realmente andando de
bicicleta”.
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O segredo é ajudar as crianças desvendarem
esse labirinto de suas mentes.
O cérebro da criança capta tudo com facilidade.

Porém não podemos exigir que elas saibam,
ainda na infância, tudo que levamos décadas
para aprender.
Uma estratégia excelente para ajudar no
desenvolvimento das crianças é:

Ilustração:
Luiz Gustavo Mendes

Ilustração: Maicon

Elogiar nas pequenas conquistas. Se nunca as
elogiarmos enquanto crescem, as crianças
nunca se sentirão seguras e valorizadas,
gerando sensação que nunca vão conseguir
realizar ou alcançar algo.
Elogiar gera disposição. Estimula conexões
sinápticas para aprendizagem.
A neurocientista brasileira Suzana Herculano
Houzel é também uma defensora do elogio
porque
ele
é
fundamental
para
o
desenvolvimento do cérebro.
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Neste formidável labirinto de aprendizagem que é o
nosso cérebro, existe diversos caminhos para chegar
ao conhecimento e nós podemos percorrer. É simples.

Respirar

Dormir

calmamente

tranquilamente

Respirar com calma
oxigena o cérebro e
muda o padrão de
pensamento. Colocandonos no presente. A
respiração calma ajuda
agir e não reagir.

Nossos neurônios
continuam conversando
enquanto dormimos.
Processando memórias
de tudo que acorreu
durante o dia.
Armazenando
informações para
facilitar a aprendizagem.

Quando uma criança recebe atenção e afeto
durante o dia, quando se sente valorizada pelos
pequenos progressos diários, dias em que ela
não tenha que chorar muito para obter
atenção, sua respiração melhora. E quando,
antes de dormir, lhe contam uma história, seu
sono será mais tranquilo. Logo, na manhã
seguinte ela acorda mais capaz de aprender.
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2.2 – Histórias que nos ajudam:

Sentir

Pensar

Vibrar

Agir

Uma frase que ouvimos nos faz
sentir uma emoção, gerando um
pensamento que vibra tão forte,
capaz de produzir substâncias
em nosso cérebro que logo
informa o corpo para agirmos.

Nosso cérebro tende a agir por
sobrevivência e não por consciência. A
maior parte do tempo nós agimos de
forma inconsciente. Mais reagindo do que
agindo.
Por
isso,
primeiramente,
precisamos ficar atentos ao que sentimos.
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O que nós colocamos em nosso coração,
todo
o
sentimento
que
geramos,
determina as escolhas e a intensidade das
conexões que vão ocorrer no nosso
cérebro.
Quando nos estressamos, por exemplo, são
reações mais fortes do que a fome, a sede
e o sono.
Substâncias
tóxicas
são
produzidas
rapidamente e somos capazes de agir tão
rápido que logo em seguida nos
arrependemos e ficamos nos culpando.
Por isso que muitas vezes temos tendência
de concentrarmos mais em coisas ruins e
que nos causam medo, mesmo sabendo
que nos faz mal.
E então vamos ficando desesperados, e
quanto mais desesperarmos mais aquilo
cresce e fica muito difícil de controlar.
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É preciso

Perceber qual energia está vibrando.
Poucos de nós realizamos nossos sonhos
porque perdemos muito tempo focados
nos problemas e não em ideias para
resolvê-los.

Então pensamentos criam realidades?
Sim!!!
Imagine nossas crianças: Se nós não lhes
damos afeto, elas crescerão nervosas,
tensas e inseguras. Elas passam a pensar
que não são dignas de receberem amor
de ninguém. Então, passam a vibrar
sentimentos e pensamentos de solidão e
jamais serão capazes de agir para se
relacionarem bem.
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Nosso
cérebro
vai
repetindo
os
comportamentos até eles virarem hábitos.

Tudo aquilo que sentimos, pensamos, vibramos e
agimos vai interferindo no destino de nossas vidas.
Quando as crianças acordam ouvindo:

,

Quando recebem um elogio porque
conseguiram amarrar sozinhas o cadarço
do tênis, por exemplo.
Quando escutam as frases:
 Você está melhorando.
 Você é um presente de Deus.
 Você é iluminado, é inteligente.
Elas vão construindo todo um processo de
conexões neuronais que ajudarão muito
mais do que quando ficamos apontando
seus erros.
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Desta forma, contar histórias de amor,
esperança, de fé e de paz impacta na
formação de uma personalidade mais
otimista, corajosa, mais sonhadora e mais
cientista.

Vocês já perceberam que cientistas não
desistem fácil? Eles tentam, erram,
tentam de novo, erram novamente.
Tentam quantas vezes forem
necessárias até encontrarem a solução.
Precisamos ensinar nossas crianças a terem
esta atitude corajosa de tentar e, mesmo
se errarem, não desistirem de continuar
tentando.
Que sejamos capazes de reforçar em
nossas crianças o que elas têm de melhor
e não o pior.

Ilustração: Carlos Eugênio
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Essa persistência, essa coragem, essa fé no
resultado vem do lugar chamado
“Quociente Espiritual” (QS).
Muitas vezes estudamos somente sobre QI
(Quociente Intelectual) e sobre QE
(Quociente Emocional) e sabemos pouco,
ou pouco falamos, sobre o QS (Quociente
Espiritual), mas ele existe e precisa ser
estimulado.
Muitos o chamam de

“Ponto Deus no cérebro”
Aquele ponto que existe, sim, porque
como Ele nos fez à sua imagem e
semelhança, então somos tão bons e
amorosos feito Ele. Capazes de solucionar
todos os problemas que estiverem em
nossas mãos.
É esse Ponto Deus que precisamos
estimular também em nossas crianças. Não
deixá-lo adormecido.
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Contar para elas sempre histórias
que mostram que Deus nos criou
para sermos felizes, bons e
capazes de ajudar o mundo a ser
cada vez melhor.

Ilustração: Dara Gabrielly
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2.3 – Tarefa para

:

Construir um Cantinho de Leitura em casa.

O nosso cérebro precisa de ajudinhas para
se concentrar mais rápido. Portanto,
quando a criança tem um espaço para
fazer seu dever, desenhar, pintar, guardar
materiais, colocar livros preferidos, as
coisas que ela mais gosta...
Consequentemente, ela ficará mais ágil,
mais responsável, mais organizada.
E com todos esses comportamentos, dia
após dia, ganhará muitos elogios e vai se
tornando cada vez mais confiante e assim,
melhorando a produtividade. Afinal, como
já mencionamos, vamos nos tornando
melhores naquilo que fazemos repetidas
vezes.
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O cantinho de leitura
pode ser um cantinho mesmo.
Um cantinho da casa específico para a
criança. Um lugar com uma mesinha e cadeira
para ela.
Ou ainda um cantinho com tapete e
almofadas, com caixas ou estante para ela
colocar as coisas dela.
Um lugarzinho para ela poder, por exemplo,
desenhar suas imaginações, sonhos,
planejamentos, além das tarefas da escola.

Ilustração: Kalebe Oliveira
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PSICOMOTRICIDADE
3.1 – Direitos de Aprendizagem
e Desenvolvimento.
3.2 – Ninguém é inútil, só
temos habilidades diferentes.
3.3 –
aprende?

Como

3.4 – Tarefa para

a

criança

:

Desenhar, pintar, cantar, dançar,
fazer artesanato, teatro...
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Emoção

Cognitivo

Movimento

Etapas de Desenvolvimento
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Psicomotricidade...

Ilustração: Débora Santos
Sales Alves Oliveira

... é a interação das funções motoras e
psíquicas
em
consequência
da
maturidade do Sistema Nervoso.
Na psicomotricidade o movimento é
compreendido como o resultado dos
demais componentes que formam o
sujeito.
Para garantir a psicomotricidade, ou seja a
formação integral do sujeito, é preciso
assegurar às crianças os Direitos de
Aprendizagem
e
Desenvolvimento
descritos na BNCC.
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3.1 – Direitos de
Aprendizagem e
Desenvolvimento.
Ilustração: Sabrina

Direitos
Toda criança tem os Direitos
assegurados para garantir a sua
infância.

Aprendizagem
Aprendizagem é uma alteração
relativamente estável do
comportamento ou conhecimento a
partir de experiências.

Desenvolvimento
Crescimento, progresso, alcance de
habilidades e competências para
aplicar na vida cotidiana.
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O BRINCAR
possibilita o alcance dos seis
Direitos de Aprendizagem e
Desenvolvimento.
Brincando, a criança tem
oportunidade de CONVIVER,
EXPRESSAR suas emoções e
desejos quando pode
PARTICIPAR.
Além do que a brincadeira
permite EXPLORAR objetos e
lugares, proporcionando
experiências para que a criança
seja capaz de
CONHECER-SE.

Família que lê

89

Os momentos do banho, da alimentação,
de dormir, de arrumar os brinquedos,
passear, ir e voltar da escola, são
excelentes para explorar os Direitos de
Aprendizagem e Desenvolvimento.
Todo momento é oportuno para convidar
a criança para observar as coisas, os
lugares, os trajetos, os sons das coisas e da
natureza.

Quando o estímulo é leve, agradável,
convidativo, em que a criança perceba
que os adultos também estão se
divertindo, a aprendizagem ocorre mais
facilmente.
Família que lê
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Ilustração: Maria Eduarda Pinheiro
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3.2 - Ninguém é
inútil, só temos
habilidades
diferentes.
Ilustração: Lílian Gonçalves

Quando minha filha Melissa chegou em
casa dizendo esta frase, chorei de
emoção e me senti a mãe mais feliz do
mundo porque este sempre foi o meu
sonho: que os filhos cresçam sabendo que
todos somos diferentes e nenhum é melhor
do que o outro.
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Porque uma das nossas tarefas mais
importantes é ensinar a criança ter
coragem. Coragem de ser ela mesma e
não sofrer por ser diferente dos outros.

Todos somos luz, mas alguns
passam a vida inteira apagados.
Isso em geral acontece porque os talentos
não tem oportunidade de se manifestar.
Um dos caminhos para
ajudar
aflorar
o
potencial de cada um
é permitir que, além de
brincar,
as
crianças
possam
frequentar
aulas
de
canto,
instrumentos
musicais,
futebol, dança, teatro,
artesanato, toda arte
que tiver oportunidade
de
descobrir
seus
talentos e aceitar-se
como é.
Família que lê

Ilustração: Roseli da Paixão
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O universo
saberes.

é

composto

por

diversos

Embora saibamos ler e escrever, em muitos
outros assuntos somos analfabetos.
É por isso que precisamos valorizar todos os
outros potenciais.
E mais ainda, estimular que nossas crianças
descubram outras formas de expressar suas
potencialidades.

A criança que recebe
estímulos para brincar,
imaginar e dialogar aprende
com mais facilidade.

Família que lê

94

3.3 – Como a criança aprende?

ela precisa
pegar gosto.
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Quando contamos
personagens...

histórias,

imitamos

Quando contamos casos, criando cenas e
representando movimentos, brincando...
Quando, ao sairmos na rua com elas, as
estimulamos a observarem as casas, as
praças, as placas de trânsito e dos
comércios...
Quando interagimos com a criança ela vai
se percebendo amada, segura e feliz.
Quando respondemos suas inúmeras
perguntas... Quando lhes damos atenção,
elas vão criando repertórios na memória.

Muitos adultos não as respondem e as
deixam perguntando, perguntando... não
percebem que para elas somos a luz que
elas acreditam que pode iluminá-las.

Família que lê

96

Mais tarde, estes repertórios serão valiosos
no processo de aprendizagem escolar.
Porque o cérebro aprende fazendo
conexões com tudo aquilo que já foi visto
ou imaginado na infância.
E, como cada sujeito tem um tempo para
aprender e um jeito de ser e de se
expressar diferente, nós precisamos ensinar
a criança experimentar várias formas de
expressão.
Em geral a tendência é tentarmos fazer o
que todos estão fazendo. Quando não
conseguimos, vem a frustração, a tristeza...
Estimular a criança perceber que ela tem
um talento e que ela pode ser diferente
dos outros, é um excelente caminho.

Ilustração: Samuel Alves

Família que lê
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Ilustração: Sabrina Gomes

Família que lê
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3.4 – Tarefa para

:

Nos acostumamos a pensar que vivemos em uma
sociedade da palavra. Mas precisamos assumir que
somos também uma:

Sociedade da imagem

Basta olhar quantos símbolos usamos para representar
nomes, coisas, comércios e até nossas reações:

Família que lê
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A tarefa é criar uma rotina para estimular a
criança a se expressar de diversas formas.

Ilustração: João Vitor Paranhos

Família que lê
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Família que lê
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OS CINCO SENTIDOS
4.1 – Olhamos rápido demais
para as crianças.
4.2 – Ouvir é diferente de
escutar.
4.3 – Tarefa para

:

Perguntar, antes de julgar.
Família que lê
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Todo nosso processo de aprendizagem e
construção de memória passa pelos:

AUDIÇÃO

VISÃO

Ouvir ajuda entender a função social
da língua. Construímos o que sabemos
com aquilo que vamos ouvindo.
É preciso mostrar imagens, figuras,
coisas e ir apresentando os nomes a
que se refere às crianças para que elas
possam atribuir o que vê às suas
percepções sobre a vida.

TATO

A criança vai adquirindo propriedade
no conhecimento à medida que pode
tocar, pegar. Por isso a importância do
lúdico, do concreto na infância.

OLFATO

O olfato gera memórias que gravamos
com mais facilidade. O cheirinho de um
lugar, de comidas feitas em momentos
importantes, ajuda fixar aprendizagens.

PALADAR

Para a linguagem, que é abstrata,
ocorrer é preciso que a criança possa
degustar histórias, casos, desenhos que
proporcione
“provar”
novas
aprendizagens. Igual provamos receitas.

Família que lê
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É preciso estimular a observação e, ao
mesmo tempo, mostrar oportunidade pode
ajudar a criança desenvolver-se.
Afinal, não adianta, por exemplo, ter
neurônios
responsáveis
pela
visão
prontinhos para a conexão, se não
mostramos nada para a criança observar.
Não podemos desperdiçar essa poderosa
união:

Emocional
Motor

Sensorial

Vínculo / afeto
Contar histórias
Movimento
Brincadeiras

5 sentidos
Família que lê
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É preciso ajudar as crianças
aprenderem explorar os cinco
sentidos.

Quando ouvimos algo que nos deixa tristes,
por exemplo, podemos logo acessar outro
sentido para superar a tristeza.

Brincar com animaizinhos de
estimação, dançar, assistir
um filme, ir a lugares que
lembram bons momentos,
que tenham cheirinhos
bons ou algo gostoso
para comer, preparar
uma
receita
saborosa,
contar um caso...
Ilustração: Isadora Emanuelly

Família que lê
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4.1 – Olhamos rápido demais para as
crianças.

Falamos muito que as
crianças são o futuro.
Mas o futuro será a
reprodução das vivências
das crianças hoje.
O futuro será o que a criança sente agora.
Família que lê
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É nossa missão ficarmos atentos
expressões das crianças no agora.

Fala muito?

às

Se comunica pouco?
Quase não chora?

Chora toda hora?

Faz muitas perguntas? Nunca faz perguntas?
Está sempre nervoso?

Irritado?

São nos pequenos detalhes que vamos
percebendo se nossas crianças estão se
desenvolvendo.
Observe, por exemplo, como ficam
irritados quando demoram fazer cocô.
O intestino já é considerado nosso segundo
cérebro. Ele influencia nossa reação no dia
a dia e, muitas vezes, nem nos lembramos
de observar este detalhe importante.

Família que lê
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Percebem que quando a criança está
doente a tendência é que os adultos lhe
dê mais atenção?
Da mesma forma que quando
fazendo alguma levadeza?

está

A criança precisa descobrir que não é só
nestes momentos que ela ganha atenção.
Por isso é tão importante prestar atenção
nos seus comportamentos e atitudes.
Fechou uma torneira para escovar os
dentes? Dê parabéns!
Conseguiu algo que não conseguia antes?
Dê parabéns!
Valorizando as pequenas
conquistas
elas
ficarão
estimuladas a alcançarem
grandes vitórias.

Ilustração: Lorrane Sena

Família que lê
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 É olhando para as crianças,
 Observando cada detalhe,
 Tentando enxergar o que tem de
melhor e não reforçando o pior,
 É dizendo não com amor, explicando
os por quês,
 Compreendendo que olhos nos olhos
funcionam mais do que um grito,
 É compreendendo que “se bater em
adulto é agressão, bater em animal é
covardia, bater em criança não é
educação”...
São nessas percepções que
conseguindo educar com amor.

vamos

Existe uma força infinita na paciência.
Mas ela funciona e os resultados são
colhidos com sucesso.

Família que lê
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Corrigir a criança com diálogo, com todo
amor
do
mundo,
vai
ajudá-la
compreender como deve ser as relações e
também aprender como ajudar o mundo
se tornar melhor.

Quando olhamos para as nossas
crianças enxergando o real e não o
ideal. Aceitando como são,
ajudando que se tornem sinceras e
amorosas, inclusive com elas próprias,
mesmo quando ninguém estiver
olhando, é sinal que estamos lhes
ajudando a ter coragem.

E coragem é esta fé que move montanhas
e contribui para que a criança cresça
segura e capaz de conseguir realizar seus
próprios sonhos.
Família que lê
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Quando olhamos devagar para elas,
com olhos de amor e ternura...

Quando ensinamos superar desafios,
levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima

Estamos ensinando:
 Que é melhor ser bom do que ter
tudo.
 Que é melhor fazer o bem do que
se dar bem.
 Que é melhor dar a mão, com
amor, do que não se importar com
os outros.

Família que lê
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4.2 – Ouvir é diferente de escutar.

Ouvir

Escutar

Remete ao
sentido da
audição
ligado ao
ouvido.

É o ato de ouvir
com atenção.
Escutar é
entender o que
ouviu.
Dar atenção,
compreender.

Escutar é mais um ato de amor.
Família que lê
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Respostas evitam suposições, evitam mal
entendidos e perda de tempo.
Não é só resposta positiva que é boa.
Respostas são boas.
Mesmo que seja uma resposta negativa.

Escutar e responder a criança a ensina que
quando crescer será elegante e correto
responder às pessoas. Não ignorá-las. Não
deixá-las ansiosas.
Além de ensinar também que a melhor
forma de interromper um embate é
escutando.
Escutar desarma qualquer um que esteja
disposto a brigar.
Família que lê
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Porém,

Escutar é diferente de
obedecer.
Muitas vezes falamos:
“Ela não me escuta”.
Não!
Ela escuta, sim.
Escuta, mas não concorda.
Por isso não age.
Ilustração: Marcus Vinícius Gomes

E aqui é importante ressaltar também que
ser obediente é diferente de ser educado.

Obediente

Educado

Faz o que mandam,
porém quando está
sozinho não faz.

Faz porque sabe que é o
correto. Entendeu o
porquê do que deve fazer.

Obedece da boca
para fora.

Faz independente se
alguém estiver olhando.

Família que lê
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O exercício de escutar as crianças, de dar
respostas às suas perguntas, faz com que
elas se tornem educadas.
Muitas crianças, para não sentirem a dor
da falta de afeto, se tornam rebeldes.
Por que, infelizmente, inconscientemente
muitas crianças pensam que um carinho é
bom, mas na ausência dele, um tapa é
melhor do que nada.
O desejo pela atenção, pelo contato, faz
com que “apanhar” seja a única forma de
receber atenção.
É muito triste esta situação e, mesmo que
jamais tenhamos recebido carinho ou um
“eu te amo” de nossos pais, precisamos
aprender dizer “Eu te amo” às nossas
crianças.

Família que lê
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Por tudo isso, diante de um momento tenso
com as nossas crianças é preciso tentar
agir com menos impulso e mais estratégia.

A nossa mente muitas vezes nos engana.
Faz-nos agir sem pensar. Respirar fundo e
buscar o amor que temos no coração fará
toda a diferença no trato com as crianças.
Na vida, as crianças vão ouvir muitas falas
destrutivas, desesperançosas, sem amor...
Por isso precisamos alimentar suas mentes
de lembranças boas para ajudá-las
superar momentos de crise.

Família que lê
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Nossos crianças precisam

escutar de

nós:
Que coisas ruins passam. Assim como as
boas. Nada é eterno.
Que tem mais gente boa do que ruim.
Que o mundo é um bom lugar para viver,
sim.
Que ninguém é melhor do que o outro.
Que quanto mais compartilharmos luz, mais
iluminados vamos ficando.
Que ter sucesso é ser honesto.
Que se perdermos a esperança, perdemos
tudo.
Que a abundância que existe neste
mundo demonstra que se formos amorosos
não faltará nada para ninguém.
Que escutando, podemos entender
melhor a posição do outro, assim, evitamos
desentendimentos e brigas.
Família que lê
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Família que lê
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4.3 – Tarefa para

:

Perguntar, antes de julgar.

Confiar para ganhar
confiança.

Esta é uma tarefa difícil, sim. Porque muitas
vezes nem nós mesmos sabemos o que se
passa em nossas próprias mentes.

Família que lê
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Porém, perguntar, antes de qualquer
julgamento, é a forma mais elevada de
inteligência.

Perguntar é ter

Capacidade de se colocar no lugar
do outro.

Família que lê
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Se não amamos o próximo, não amamos
nem a nós mesmos, tão pouco amamos a
Deus.
Portanto, a tarefa é: diante de qualquer
rebeldia dos filhos, antes de julgar,

Perguntar.
Lembrando que não é só a Palavra.
É o amor que colocamos na palavra.
A entonação, a forma com que falamos
ajudará nossos filhos se abrirem conosco.

Família que lê
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Família que lê
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AS CINCO EMOÇÕES
5.1 – Casa que tem Família que
lê é Lar de Família Feliz.
5.2 – O que é felicidade?
5. 3 – O que é Família Feliz?

5.4 – Tarefa para

:

Jamais dormir sem ler ou contar
uma história ou caso.
Família que lê
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O cérebro precisa se emocionar para aprender.
Por isso é preciso entender a importância das:

Cinco Emoções Básicas
A alegria produz substâncias
benéficas
para
o
corpo,
facilitando a aprendizagem.
A tristeza é útil, sim! Ela contribui
na seleção de memórias no
processo de compreensão,
empatia e solidariedade.
A raiva pode motivar por
justiça. Pode estimular tomada
de decisões para alcançar a
superação de problemas.

O medo alerta sobre o perigo.
Protege de situações que
possam trazer problemas.
O nojo (repulsa) funciona como
mecanismo de defesa que
evita ações potencialmente
perigosas.
Garante
nossa
sobrevivência.
Fonte imagens: Inside Out (Brasil: Divertida Mente / Portugal: Divertida-Mente (Inside Out)) é
um filme de animação comédia dramática estadunidense de 2015 produzido pela Pixar
Animation Studios e lançado pela Walt Disney Pictures.

Família que lê
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Não fomos educados para falar sobre
emoções. Muito pelo contrário. Quem se
lembra de ouvir aquela frase:

“Engole o choro”
Hoje já sabemos que precisamos ajudar as
nossas crianças a:
 Identificarem as emoções;
 Reconhecerem o motivo de suas causas;
 Administrá-las.
E, quando necessário, mudar os estados
mentais buscando o equilíbrio emocional.
Tudo bem sentir
nojo
Tudo bem sentir
medo
Tudo bem sentir
raiva
Tudo bem sentir
tristeza
Tudo bem sentir
alegria

Não podemos é deixar
que vire preconceito.
Não podemos é deixar
que vire desespero.
Não podemos é deixar
que vire ódio.
Não podemos é deixar
que vire depressão.
Não podemos é rir do
sofrimento do outro.

Família que lê
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Lembrar que o conteúdo
emocional das memórias
afeta
as
futuras
lembranças e conexões.

E da mesma forma ocorre com as outras
emoções. Por isso precisamos ajudar:

Equilibrar

Família que lê
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A nossa mente é programada para nos
proteger, por isso nos coloca tanto medo
em tudo.
O nosso coração é programado para nos
levar à felicidade e, por isso nos coloca
muitas vezes em situações que nos
arrependemos por acreditar que tudo é
lindo sempre.
O grande “X” da questão é o equilíbrio.
Escutar os dois e decidir com consciência.

Ilustração: Luiz Carlos Óliver

Família que lê
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Este equilíbrio é necessário nos pequenos
detalhes do cotidiano:
O medo da maldade pode nos tornar
maus também.
Pessoas com
agressivas.

medo

se

tornam

mais

Precisamos aceitar a relação com a vida.
Ela consiste em tentar, às vezes acertar, às
vezes errar, tentar de novo. Driblar o medo.
Se não ficarmos atentos, o nojo, ao invés
de nos proteger, nos deixa arrogantes e
donos da verdade, achando que nada
nem ninguém presta.
É preciso aprender chorar, acolher a
tristeza, deixar passar...
Transformar a tristeza em aprendizagem.
E a raiva? Ela é contagiosa.
Quanto mais damos atenção a ela, mais
ela cresce.
A alegria? Ela vem da persistência.
Família que lê
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Muitas vezes não aprendemos algo, não
temos uma excelente ideia, porque
estamos focados demais na raiva
exagerada que nos cega.

Muitas vezes precisamos rir de nossos
erros, rir das situações que nos fizeram
passar raiva, porque o bom humor vai
limpando o caminho.

Sentir-se bem humorado, alegre, sentir
gratidão, faz com que as respostas
cheguem com mais facilidade à mente.

Família que lê
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A alegria
produz
serotonina que
atua no bem
estar, evitando
doenças
emocionais.
Quanto mais a criança é alegre, mais
responsável será. Significa que está
conectada com a sua essência, com a
natureza, com a bondade de Deus.
Uma criança feliz
lembranças. Ela dirá:

vai

gerar

boas

Melhor época da minha vida!
E estas memórias trarão sentimentos de
gratidão que atrairão, cada vez mais,
muitas oportunidades de felicidades.

Família que lê
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5.1 – Casa que tem Família que lê
é Lar de Família Feliz.

Somente haverá
Paz no mundo
quando houver
Paz em casa

Família que lê
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Quando nossos filhos crescem ouvindo
histórias, percebendo que são amados,
eles crescem ricos.
Ricos da mais nobre riqueza:

Todos nascemos muito ricos.
Esse papel colorido que inventaram,
chamado dinheiro, pode nos dar a
sensação de pobreza ou riqueza.
Porém ele não pode nos definir.
Nós precisamos aprender e também
ensinar aos nossos filhos que o dinheiro é
necessário e é bom saber administrá-lo,
mas ele não pode nos dominar. Não pode
estar no topo de nossas prioridades e
definir nossa felicidade.
Família que lê
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Quanto mais preservarmos a pureza, a
doçura e a inocência da infância, tempo
quando se vê beleza em tudo, mais
aumentarão as possibilidades para que a
sociedade, moldada e corrompida pelo
dinheiro, não afaste nossas crianças dos
valores e princípios da família.
Por isso é fundamental ajudá-las a gostar
da escola, dos compromissos de ajudar a
arrumar a própria cama, o cantinho de
leitura, a caixa de brinquedos...
Assim, aprendem que direitos são bons,
mas que deveres também o são.
Tudo ajuda a crescer e a se desenvolver.

Família que lê
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É bom que a criança se sinta entusiasmada
em aprender. E é nosso papel estimular o
entusiasmo.

Muito tempo sem entusiasmo, sem ânimo,
desmotivados, vai nos desconectando.
O caminho é passar pelas dificuldades e
tristezas com fé. Sempre tentando visualizar
uma melhora lá na frente.
Quando nosso coração está cheio do
amor de Deus, ficamos entusiasmados e as
ideais para soluções chegam mais rápido.

Família que lê
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Família que lê,
Que conta histórias
e casos, transforma
a casa em um
Lar que sonha.

Quem sonha é capaz de ficar
mais perto da felicidade.

E pessoas felizes vivem bem em qualquer
lugar. Por que felicidade mora no coração.

Família que lê
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Família que lê
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5.2 – O que é felicidade?

Talvez esta seja a questão
mais difícil de solucionar.

Família que lê
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Uns gostam de sol, outros preferem o frio....
Uns gostam mais de doce, outros mais de
salgado...
Uns de música, outros de livros...
Uns mais de ouvir, outros de falar...
Uns de barulho, outros de silêncio...

O que faz uma pessoa ficar feliz não
necessariamente faz a outra também.
Ajudar os filhos a observarem o que traz
alegria, o que faz sentirem-se bem, pode
contribuir para que eles descubram que a
felicidade pode estar nos mínimos
detalhes.
Família que lê
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Deus
nos dá
presentes
todos os
dias.
Ilustração: Luiz Fernando Alves

Celebrar a vida a cada passo contribui
para
descobrimos
a
felicidade,
devagarinho.
Talvez a felicidade seja isso:
pequenas alegrias que se juntam,
formando doses de felicidade.
Um animalzinho que nos alegra, uma
plantinha que nasce uma flor, uma fruta
nova no quintal, uma notícia de um
amigo... Doses de felicidade!
Família que lê
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Família que lê
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Essas pequenas doses diárias de felicidade
vão contribuindo para que a mente se
torne mais observadora e compreenda
que:

Viver, assim como nascer, é um milagre.

Quanto mais vamos conseguindo sair
dessa correria desequilibrada do dia a dia,
dessa competitividade, de correr para ser
o primeiro lugar...
... vamos conseguindo olhar mais para a
natureza, para a nossa casa, para as
nossas pequenas conquistas e vamos
juntando momentos de alegria.

Família que lê
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Família que lê
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Conversando com as crianças vamos
descobrindo e permitindo que elas
descubram o que traz felicidade para elas.

Ilustração: Luiz Carlos Óliver

Quando a criança percebe que as
pessoas à sua volta estão felizes com a sua
presença, ela se sente feliz também. E
assim sua vida se torna iluminada.

Família que lê
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O que é a felicidade não
encontraremos em nenhum livro.
Vamos descobrir conversando,
perguntando, observando...

Ilustração: Mikaelly Cordeiro

Família que lê
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5. 3 – O que é Família Feliz?

Família que lê
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Família que lê
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Deus quer apreciar a nossa felicidade,
por isso criou a Família.

Cabe a nós alimentá-la de
paciência, compreensão e luz.

Família que lê

amor,

147

Família que lê
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5.4 – Tarefa para

:

Jamais dormir sem ler ou contar um caso
ou uma história.
Se não conseguir todo dia, ao menos uma vez na semana.

Família que lê
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Quer ajudar seu filho dormir bem e acordar
melhor ainda?
Mesmo que o dia tenha sido difícil, jamais
permita que ele vá dormir sem ouvir uma
destas frases:

Dorme com Deus!
Durma bem!
Eu amo você!
Você é muito especial!
Durma tranquilo!
Você é muito importante para
mim!
Amanhã será um dia melhor do que
hoje!
Você trouxe muita felicidade para
a minha vida!

Família que lê
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Contar histórias positivas sobre

Mostrar que

Ajuda nossas crianças a terem
Amor por Deus.
Não ter medo de Deus.
Porque a tendência é de nos afastarmos
daquilo que temos medo.

Mostrar desde cedo o amor misericordioso
de Deus, fará com que ele sempre O
queira por perto.

Família que lê
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É na hora de dormir que
as conexões facilitarão
ou dificultarão a
aprendizagem.
Se nossos filhos
Vão dormir chorando,
tristes, com raiva,
com medo...
são estas memórias que
se fixarão para
reaparecerem
no outro dia.

Família que lê
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É muito importante que a criança acredite
que todos os dias podemos dar um passo
em direção aos nossos sonhos.

Se dormirmos desacreditando nos sonhos e
em nós mesmos, nunca seremos capazes
de realizá-los.

“A sociedade está vulnerável às drogas
por falta de sonhos. Quanto mais sonho,
menos droga”.
Frei Betto

Família que lê
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Permitir e proporcionar
que a criança adormeça
em Paz.

Família que lê
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Família que lê
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Esta nossa conversa não tem fim...
Estas últimas considerações são mais um convite
para você continuar pensando que...

Nós não sabemos como será
o futuro de nossos filhos.
Não sabemos tudo o que acontecerá
e nem se estaremos lá.
Mas o que precisamos saber é que
podemos ajudá-los para que sejam
melhores, e para isso precisamos começar.
E começar acontece no hoje.

Família que lê

156

E o caminho é começar educando

Com e Para o
“Educar a mente sem educar o
coração, não é educação”.
Aristóteles

Família que lê
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Todos nós queremos que nossos
filhos recebam amor.
Mas devemos sempre nos
recordar que recebe amor quem
ama.
E, ao mesmo tempo, se não
recebe amor dificilmente será
capaz de amar.

Família que lê
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Sendo amorosos com nossas crianças
demonstraremos
que
o
único
caminho para a felicidade é o
caminho do amor.

Ilustração: Wellington

Família que lê
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Se o dia foi difícil, se escutou ou disse algo
que magoou, não fique preso nas
palavras.
Palavras são armadilhas.
Volte atrás, sim, quando perceber que
precisa perdoar ou pedir perdão.

É lindo demonstrar que pensa, que analisa
os fatos e é capaz de buscar a paz.

Ilustração: Ramon Fernandes

Família que lê
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A cada um de nós é dada a tarefa de dar
vida à própria vida.

Sejamos agradecidos a Deus pela vida,
pelos presentes diários, e sejamos
capazes de ajudar nossas crianças
serem gratas também.

Ilustração: Caroline Alves Vieira

Família que lê
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Preencha suas vidas com
histórias que possam lhes
ajudar a enxergar o melhor da
vida. Não o pior.

Ilustração: Yasmim Barbosa

Família que lê
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Família que lê
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Família que lê
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... e em tudo mais que você
consiga enxergar!
Muitas vezes a nossa inspiração vem de
algum
lugar
ou
coisa
que
nem
imaginamos.

Basta sermos observadores.
Uma frase pode ser o fio da meada para
tomarmos uma decisão, para enxergarmos
as coisas sob outro ângulo e entender as
pessoas sob outra perspectiva.

Ilustração: Yury Rodrigues
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É preciso diminuir a distância entre o que
se diz e o que se faz, até que num dado
momento, a sua fala seja a sua prática.

Paulo Freire
Educar verdadeiramente não é ensinar
fatos novos ou inúmeras fórmulas prontas,
mas sim, preparar a mente para pensar.

Albert Einstein

Einstein teve tempo para brincar.

Kathy Hirsh
Aprender é uma arte.
Ensinar é uma virtude.

Jaderson Vander
Família que lê
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Educar não é ensinar respostas.
Educar é ensinar a pensar.

Rubem Alves
É dos sonhos que nasce a inteligência. É
preciso escutar os sonhos das crianças
para que a sua inteligência desabroche.

Rubem Alves
Um livro é um brinquedo feito com letras.
Ler é brincar.

Rubem Alves

Ensina a criança no caminho que deve
andar e mesmo quando crescer não se
desviará dele.

Provérbios 22.6

Seja humilde para aprender e mais
humilde ainda para ensinar.

Autor desconhecido
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Uma infância feliz é o maior presente
que os pais podem proporcionar
aos seus filhos.

Wallace Barbosa

O que se faz agora com nossas crianças é
o que elas farão depois com a sociedade.

Karl Mannheim

A melhor maneira de tornar a criança
boa é torna-la feliz.

Oscar Wilde

Dois grandes e permanentes legados
podemos dar às crianças: raízes e asas.

Autor desconhecido
Brincar com as crianças não é perder
tempo, é ganhá-lo.

Carlos Drummond de Andrade
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O correr das águas, a passagem das
nuvens, o brincar das crianças e o sangue
nas veias. Esta é a música de Deus.

Hermann Hesse

Se a gente quiser modificar alguma coisa,
é pelas crianças que devemos começar.
Devemos respeitar e educar nossas
crianças para que o futuro das nações e
do planeta seja digno.

Ayrton Sena

Educai as crianças e não será necessário
punir os homens.

Pitágoras

Ninguém é tão grande que não possa
aprender, nem tão pequeno que não
possa ensinar.

Esopo
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A infância é o tempo de maior
criatividade na vida de um ser humano.

Jean Piaget
Nós não paramos de brincar porque
ficamos velhos. Nós ficamos velhos
porque paramos de brincar.

George Shaw
Precisei de uma vida inteira para
aprender desenhar como as crianças.

Pablo Picasso
As crianças não brincam de brincar.
Elas brincam de verdade.

Mário Quintana

Que a criança corra, se divirta, caia cem
vezes por dia, tanto melhor, aprenderá
mais cedo a se levantar.

Jean Jacques Rousseau
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A Paz
Roupa Nova
Deve haver um lugar dentro do seu coração
Onde a paz brilhe mais que uma lembrança
Sem a luz que ela traz já nem se consegue mais
Encontrar o caminho da esperança
Sinta, chega o tempo de enxugar o pranto dos homens
Se fazendo irmão e estendendo a mão
Só o amor, muda o que já se fez
E a força da paz junta todos outra vez
Venha, já é hora de acender a chama da vida
E fazer a Terra inteira feliz
Se você for capaz de soltar a sua voz
Pelo ar, como prece de criança
Deve então começar, outros vão te acompanhar
E cantar com harmonia e esperança
Deixe que esse canto lave o pranto do mundo
Pra trazer perdão e dividir o pão
Só o amor, muda o que já se fez
E a força da paz junta todos outra vez
Venha, já é hora de acender a chama da vida
E fazer a Terra inteira feliz…
Família que lê
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O caderno
Toquinho

Sou eu que vou seguir você
Do primeiro rabisco
Até o bê-a-bá
Em todos os desenhos
Coloridos vou estar
A casa, a montanha
Duas nuvens no céu
E um Sol a sorrir no papel
Sou eu que vou ser seu colega
Seus problemas ajudar a resolver
Te acompanhar nas provas
Bimestrais, você vai ver
Serei, de você, confidente fiel
Se seu pranto molhar meu papel
Sou eu que vou ser seu amigo
Vou lhe dar abrigo
Se você quiser
Quando surgirem
Seus primeiros raios de mulher
A vida se abrirá
Num feroz carrossel
E você vai rasgar meu papel
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Aquarela
Toquinho
Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo
E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo
Corro o lápis em torno da mão e me dou uma luva
E se faço chover, com dois riscos tenho um guardachuva
Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do
papel
Num instante imagino uma linda gaivota a voar no céu
Vai voando, contornando a imensa curva norte-sul
Vou com ela viajando Havaí, Pequim ou Istambul
Pinto um barco a vela branco navegando
É tanto céu e mar num beijo azul
Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião rosa e
grená
Tudo em volta colorindo, com suas luzes a piscar
Basta imaginar e ele está partindo, sereno e lindo
E se a gente quiser ele vai pousar
Numa folha qualquer eu desenho um navio de partida
Com alguns bons amigos bebendo de bem com a vida
De uma América a outra consigo passar num segundo
Giro um simples compasso e num círculo eu faço o
mundo...
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A casa
Vinícius de Morais

Era uma casa
Muito engraçada
Não tinha teto
Não tinha nada
Ninguém podia
Entrar nela não
Porque na casa
Não tinha chão
Ninguém podia
Dormir na rede
Porque na casa
Não tinha parede
Ninguém podia
Fazer pipi
Porque pinico
Não tinha ali
Mas era feita
Com muito esmero
Na rua dos bobos
Número zero
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Ou isto ou aquilo
Cecília Meireles
Ou se tem chuva e não se tem sol,
ou se tem sol e não se tem chuva!
Ou se calça a luva e não se põe o anel,
ou se põe o anel e não se calça a luva!
Quem sobe nos ares não fica no chão,
quem fica no chão não sobe nos ares.
É uma grande pena que não se possa
estar ao mesmo tempo nos dois lugares!
Ou guardo o dinheiro e não compro o doce,
ou compro o doce e gasto o dinheiro.
Ou isto ou aquilo: ou isto ou aquilo…
e vivo escolhendo o dia inteiro!
Não sei se brinco, não sei se estudo,
se saio correndo ou fico tranquilo.
Mas não consegui entender ainda
qual é melhor: se é isto ou aquilo.
Família que lê
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Leilão de jardim
Cecília Meireles

Quem me compra um jardim com flores?
Borboletas de muitas cores,
lavadeiras e passarinhos,
ovos verdes e azuis nos ninhos?

Quem me compra este caracol?
Quem me compra um raio de sol?
Um lagarto entre o muro e a hera,
uma estátua da Primavera?

Quem me compra este formigueiro?
E este sapo, que é jardineiro?
E a cigarra e a sua canção?
E o grilinho dentro do chão?

(Este é o meu leilão.)
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Entre livros, histórias, poesias e músicas que
existem para serem apresentados aos seus
filhos...

...nenhum será mais importante
do que o convite que vocês têm
oportunidade de fazer para eles
dizendo:

Vem cá que eu vou te
contar um caso!
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O amor está nos pequenos detalhes.

Se os adultos da família demonstram
que amam as crianças, as histórias e
os livros...
...teremos, no futuro, adultos que
amam filhos, histórias e livros.
E então,
Teremos uma sociedade cada vez
mais tranquila e feliz.
Porque quem percebe e
recebe amor, aprende amar.
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