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Neste momento de crise (COVID 19) em que precisamos ficar em casa e nos proteger podemos
aproveitar para refletir com todos da família que estão presentes conosco. Isso pode ser feito em
conjunto com as crianças, que desde cedo devem ser estimuladas a se desenvolver emocionalmente
de forma saudável.

Por isso, estamos disponibilizando alguns textos que podem contribuir nesta reflexão.

ESPERAMOS QUE TODAS/TODOS POSSAM LER, REFLETIR, SE DIVERTIR E 
APRENDER COM ESTA PROPOSTA!

BOA LEITURA!!!



Sete conselhos para 
fomentar a resiliência em 

crianças



APRENDER A FAZER AMIGAS/OS

O isolamento é um fator que promove a insegurança e o medo, nem todas as crianças contam

com uma grande habilidade social, por isso precisam de apoio para que consigam fazer

amigas/os.

É importante conversar com a criança para que não se sinta culpada por não conseguir ter um

grande número de amizades, nunca é uma boa atitude apontá-la como única responsável

dessa situação.

Neste período de isolamento social é um bom momento para se aproximar das crianças e

estreitar os vínculos de afeto e de amizade, por isso é importante que os adultos conversem

sobre as amizades das crianças e as incentivem a manter contato com seus/suas amigas/os

sempre que possível, utilizando-se de meios de comunicação disponíveis. Assim, ela poderá

sentir-se mais tranquila e próxima das pessoas que gosta.



APRENDER A SE CUIDAR

Se o que pretendemos é fomentar a resiliência, a criança precisa aprender a ser responsável

com uma motivação no horizonte: o seu próprio bem-estar. Isto não significa que precise se

cuidar sozinha, e sim, que precisa pensar no seu bem-estar físico e emocional quando estiver

sozinha e não tiver o amparo de outros adultos da família.

É importante que a criança compreenda porque a necessidade de se manter saudável, ou seja,

bem alimentada, limpa, com horário para dormir e acordar, praticando atividade física,

brincando, se divertindo, estudando...

A criança terá a oportunidade de aprender o autocuidado com a prática!



APRENDER A DESCANSAR

O descanso é tão importante quanto o trabalho. Para realizar as atividades de forma adequada

é bom que o corpo esteja descansado e a mente desobstruída. Por exemplo, de nada serve

estudar muito se não deixarmos a nossa própria mente assimilar e processar todo o

conhecimento com o qual trabalhamos.

É muito bom que os adultos deem o exemplo e que também respeitem o tempo de descanso.

Por outro lado, descansar não significa necessariamente estar sem fazer nada; muitas vezes

podemos conseguir os seus benefícios realizando atividades que não requerem um grande

nível de atenção.

Ensinar as crianças a descansarem também é importante, isso tem relação direta com o fato

de manter-se saudável e livre de doenças.



APRENDER A TER ROTINA

Estabelecer uma rotina é fundamental para as crianças, especialmente para as menores, pois

isso lhes dá uma sensação de segurança e de estabilidade, além de diminuir os seus temores

e a sua ansiedade, porque sabem o que irá acontecer a seguir. Além disso, a rotina lhes

permite avaliar se está vivendo “corretamente” ou não.

Neste período de isolamento social há uma tendência de as crianças ficarem “cansadas” de

não poder sair de casa para brincarem, irem à escola, visitarem os parentes, irem ao shopping,

enfim, fazerem tantas coisas de sua rotina de vida, não é mesmo?

Por isso, é importante conversar com elas a respeito deste momento e, na medida do possível,

manter os horários para deitar e acordar, os horários das refeições e, também, momentos para

alguma atividade relacionada à escola, para não perder o vínculo.

Tentem incluir nesta organização momentos de brincadeira em família, para assistir um filme,

jogar algo ou simplesmente conversar sobre a vida...



APRENDER A AJUDAR AS OUTRAS PESSOAS

A solidariedade e a cooperação são fundamentais para o desenvolvimento emocional. Se a

criança aprende a ajudar as outras pessoas poderá sentir-se mais útil e valiosa. Também,

poderá fortalecer a sua capacidade de estabelecer empatia e, isto, no futuro, será um dos

pilares da sua força psicológica.

Neste período de isolamento social podemos encontrar formas de fomentar a ajuda da criança

às demais pessoas da família, inclusive mediante o exemplo dos adultos.

Pode-se propor que as crianças, de acordo com a faixa etária, colaborem com a arrumação do

próprio quarto, ajudem com a louça, guardem os brinquedos, coloquem a mesa para as

refeições. Se houver pessoas idosas na casa, ensiná-las a respeitar e ajudar sempre que

necessário.



APRENDER A VER AS DIFICULDADES COMO UM 
DESAFIO

Existem pequenos eventos cotidianos que a criança enxerga como grandes dificuldades.

Lembre-se de que elas estão em processo de compreensão do mundo em que vivem, por

isso, muitas vezes não poder alcançar um pote que está em um armário pode ser fonte de

grande frustração.

É aí onde o adulto deve entrar e transformar esse “grande problema” em uma coisa leve, que

possa ser resolvida, mas transforme as situações em oportunidades de reflexão. Procure

examinar com a criança as diferentes formas possíveis de resolver a situação, não lhe dê

respostas prontas! Inclusive reflita com ela que muitas vezes a solução não será aquela

desejada... Essa atitude de escuta e reflexão conjunta contribuirá muito para que a criança

desenvolva sua resiliência. Isso feito desde a infância, há uma grande possibilidade de se

evitar muitos problemas nessa etapa e em etapas futuras. Fomentar a resiliência, portanto, é

um dos grandes desafios da educação das crianças.



APRENDER A ESTABELECER METAS

Este é um elemento fantástico. É bom que a criança aprenda a definir metas razoáveis em

função das suas capacidades e recursos. O fato de aprender a traçar metas que irão lhe

demandar um esforço, mas que ao mesmo tempo poderão ser alcançadas, será um reforço

enorme para a sua autoestima. Seja na infância ou durante a vida toda.

Por outro lado, mais do que metas de conquista, a criança precisa nesta etapa, de metas de

cumprimento. Isto quer dizer que, por exemplo, em vez de lhe pedir que alcance uma

determinada classificação na escola, a meta deveria ser que aprenda boas técnicas de estudo

e que as coloque em prática todos os dias. Celebre o que tiver sido feito. Faça-a ver que isto

é, em si mesmo, uma grande conquista.



PARA OUVIR E DEPOIS CONVERSAR ...

"Heal the World" é uma canção de Michael Jackson lançada no ano de

1992, ou seja, há 28 anos atrás... Na canção, o músico fazia um apelo

por um mundo melhor, para que as futuras gerações pudessem ter um

lugar melhor para viver, principalmente as crianças.

Ao longo dos anos muitas versões foram gravadas e em diferentes

idiomas, mas todas trazendo a mesma mensagem de paz e de cura para

o planeta em que habitamos.

Clique no link abaixo e ouça a canção em inglês, mas com a tradução em

português. São crianças de diversos lugares do mundo cantando e

buscando levar esta mensagem de muita resiliência e esperança.

https://www.youtube.com/watch?v=AEgcBN9XKq0

https://www.youtube.com/watch?v=AEgcBN9XKq0
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QUER SABER 

MAIS?


