
Neste momento de crise (COVID 19), uma das melhores maneiras de nos

fortalecermos contra este inimigo é por meio de momentos em que as crianças

possam vivenciar situações lúdicas e educativa que possibilitem a descoberta e

novos conhecimentos.

Para isso, disponibilizamos algumas dicas e reflexões para que vocês possam

aprender juntos!!!

E lembrem-se: organizar a rotina valorizando a interação e as brincadeiras

com as crianças é importante para o desenvolvimento de cada uma delas.



VIVENDO JUNTOS

A pandemia tem exigido de todos nós, que aprendamos novas
maneiras de conviver.

Conviver significa viver juntos. 

Se antes, nas casas, era possível encontrar espaços diferenciados, 
ainda que pequenos, agora isso não acontece mais.

Todos estão em casa… todos os espaços estão ocupados, e famílias

maiores sentem mais do que ninguém o problema. 



Como vencer as dificuldades?

• O barulho

• A falta de liberdade

• As dificuldades financeiras

• O medo do futuro 

• A ansiedade



COMO POSSO AJUDAR?

Alguns valores, exercidos na sequência que quisermos, podem nos 
apontar caminhos. Por meio deles, podemos chegar a uma solução. 

São eles: o respeito, o amor, a confiança e a solidariedade.  

Quando temos a oportunidade de ajudar alguém, entendemos que não 
somos os únicos passando por essa situação: outras pessoas também 

sentem o mesmo. Acabamos nos distanciando dos nossos 
pensamentos negativos.



Três maneiras de ajudar a quem precisa:

• Faça compras para o seu vizinho do grupo de risco;

• Adote um idoso que mora sozinho;

• Mande mensagem ou fale no WhatsApp com essas pessoas.





E AS CRIANÇAS, COMO PODEM AJUDAR?

Lembre-se: As crianças imitam os adultos!!!

O seu modo solidário de ser contagiará as crianças que logo

sentirão o mesmo desejo. Como?

• Seja exemplo;

• Ensine a criança a se colocar no lugar do outro; a ajudar e

colaborar;

• Comunique-se positivamente: permita que a criança também

tenha liberdade para se expressar;

• Atente-se a gestos, comportamentos e atitudes egoístas,

cômodos e intolerantes das crianças.



SANTO ANDRÉ. Documento Curricular de Santo André, 2019.

Links para saber mais:

• https://maternidadesimples.com.br/como-ensinar-meu-filho-a-dividir-os-brinquedos/

• https://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2020/03/19/coronavirus-vizinhos-oferecem-

ajuda-para-fazer-compras-para-idosos-em-curitiba.ghtml

• https://odiamais.com.br/pessoas-ansiosas-possuem-mais-chances-de-desenvolver-

sindrome-do-panico-alerta-especialista/

• https://poweredtemplate.com/pt/modelo-do-powerpoint-cria%C3%A7%C3%A3o-infantil-

20520/#
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