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VOCÊ JÁ OUVIU 
FALAR EM 

RESILIÊNCIA 
INFANTIL?

VAMOS 
CONVERSAR A 
RESPEITO?
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http://umpoucomaisdebia.blogspot.com/2016/10/desenho-o-fantastico-mundo-de-bob.html


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!!!



VOCÊ SABIA...

Que resiliência é a habilidade de enfrentar 
adversidades da vida e superá-las, 

transformando-as em situações de crescimento e 
aprendizagem?



Essa é uma habilidade 
muito importante para as 

crianças se 
desenvolverem saudáveis

emocionalmente...

... por isso, os adultos 
precisam estimular essa 
habilidade nas crianças, 
mediante a escuta e o 

diálogo. 



As crianças, assim como os adultos,
também passam por momentos difíceis e
absorvem sofrimentos, medos e dúvidas
presentes na realidade à sua volta...

... então, como ensinar resiliência 
às crianças?



Ensinando a 
resiliência infantil

IMPORTANTE!
Qualquer membro da família 

ou responsáveis que 
convivam com a criança 
podem ajudá-las neste 

percurso.



ELOGIE 
ESFORÇOS E 
CONSTRUA A 
AUTOESTIMA

 Construa um espaço em que a criança se sinta
valorizada e reconhecida pelo seu esforço e
dedicação.

 Elogie de forma positiva, mas evite palavras
como “perfeito” e “lindo”, prefira chamar a
atenção para a criatividade, o bom desempenho e
o esforço empregado para concluir a tarefa.

 Reforce a ideia de que a falha faz parte do
aprendizado e deve ser encarada como a chance
de tentar de novo e de novo...



APOSTE NOS 
EXEMPLOS

 Conte histórias com personagens reais ou
fictícios que superaram dificuldades em seu
caminho.

 Importante conversar com as crianças
ajudando-as a refletirem sobre as dificuldades
superadas, a aprendizagem, os momentos em
que ajudaram e foram ajudadas no caminho,
etc.

 Incentive as crianças a compartilharem suas 
próprias histórias e tomarem ciência da sua 
capacidade de transpor barreiras na vida real.



ENSINE A 
EMPATIA

 Os adultos podem ajudar as crianças a
crescerem mais fortes emocionalmente,
ensinando-as a importância de ajudar o outro.

 Assim, a criança conseguirá superar a falsa
sensação de que não pode fazer nada e que o
problema do outro não lhe diz respeito,
sentindo-se importante e valorizada na vida do
outro.

 Trabalhos voluntários (condizentes com a
idade da criança) são excelentes maneiras de
trabalhar a empatia em termos práticos. Isso
pode começar, inclusive, dentro de casa.



ESTIMULE A 
POSITIVIDADE

 Estimular uma postura positiva diante dos
problemas é uma maneira de ajudar a criança a
enfrentar as adversidades com otimismo e longe
do sentimento de pânico que paralisa.

 Mostre que dificuldades sempre virão, mas que
depois delas a vida continua. Use histórias que
exemplifiquem essa dinâmica e que transmitam
exemplos de positividade diante dos percalços.

 Evite ignorar os sentimentos das crianças, os
momentos de ansiedade e sofrimento das
crianças podem se apresentar em diversos
contextos. Leve as crianças a sério!



ESCOLA E 
FAMÍLIA DEVEM 

TRABALHAR 
JUNTAS

 No processo de desenvolvimento da resiliência
infantil, é fundamental que a família e a escola
caminhem juntas proporcionando um ambiente
seguro para a criança.

 Aposte em brincadeiras e leituras para
despertar o senso de pertencimento, além
disso, separe momentos específicos para, de
fato, ouvir o que a criança tem a dizer.



PARA ASSISTIR E DEPOIS CONVERSAR ...

PIPER é um curta-metragem da Pixar que conta a história de uma
pequena ave com fome que se aventura a sair do ninho para ir à procura
de comida. Em suas primeiras tentativas, a pequena ave é surpreendida
por uma onda que a derruba e que a desencoraja de novamente sair em
busca de seu alimento. Até que, com a ajuda de um amigo, a ave descobre
como vencer os obstáculos e volta a mergulhar, supera os seus medos e
mata sua fome de uma maneira divertida e diferenciada. Vencedor do
Oscar de 2016, mergulha na lição da importância da criatividade: de
como é necessário lidar com as adversidades da vida com resiliência.

https://www.youtube.com/watch?v=rr7AWD2PZaI

https://www.youtube.com/watch?v=rr7AWD2PZaI


Referências:

Entenda o que é a resiliência infantil e por que é importante para toda criança. 
Escola da Inteligência Educação Socioemocional. Sem data e sem páginas. 
Disponível em 
https://escoladainteligencia.com.br/entenda-o-que-e-a-resiliencia-infantil-e-por-
que-e-importante-para-toda-crianca/. Acesso em 07 de abril de 2020.
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