
FALANDO SOBRE 
RESILIÊNCIA...



BATE PAPO... RESILIÊNCIA...

No momento, é comum nos sentirmos desnorteadas (os), com medo e ansiosas (os) por
tudo o que estamos ouvindo sobre o Covid-19. Possivelmente, seja difícil que as crianças
entendam o que estão vendo nos meios de comunicação (TV/ internet) ou ouvindo das
pessoas ao seu redor. Também é compreensível que nossas crianças se sintam ansiosas e,
até, assustadas.

Elas estão vulneráveis a sentimentos de ansiedade, estresse e tristeza, por isso ter uma
conversa sincera e cuidadosa com as crianças podem ajudá-las a entenderem e lidarem com
suas emoções e sentimentos.



FIQUE BEM!

Portanto...



Que tal ter calma?

Ter paz na alma?  

Que tal ser alegre e gentil

em qualquer situação?

Abraçar os seus queridos

e valorizar essa  união? 



Os tempos são difíceis,

mas é tão bom viver!

Quem encara seus problemas

Sabe se defender.

Supera-se a cada dia

Exercita a gratidão.

Escolhe suas amizades 

e controla a emoção!



Mensagens negativas

trazem pânico, terror!

As crianças sentem isto,

São tomadas de temor...

Adapte-se  ao que é novo

E tudo terminará bem.



DICA: PARA ASSISTIR JUNTOS...

Que tal aproveitar esse 
momento e preparar uma 

sessão cinema com as 
crianças? 

Use a imaginação, prepare 
um ambiente agradável 

para curtir junto as 
crianças! 

Indicação de filme: “Divertidamente” - Disney Pixar

Trailer disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=da-CT-Pw3uw

https://www.youtube.com/watch?v=da-CT-Pw3uw


PARA LER JUNTOS...

Que tal ler juntos a  história 
“O monstro das cores” de Anna 

LLenas e aproveitar esse 
momento para falar a respeito 

dos sentimentos com as 
crianças?

Sinopse: 
O monstro das cores não sabe o que se passa com ele. Fez uma bagunça
com suas emoções e agora precisa desembolar tudo. Será ele, capaz de
pôr em ordem a alegria, a tristeza, a raiva, o medo e a calma?

Vamos descobrir?



















































Anna Llenas é formada em Publicidade e Relações Públicas

pela Universidade Autónoma de Barcelona e em design

gráfico pela Llotja School.

Formada em Psicologia Analítica e uma pós-graduação em

Terapia da Arte.

Trabalhou como designer e diretora artística nas agências

Bassat Ogilvy & Matter e Publicis Casadevall & Pedreno.

Um dia, decidiu abandonar o mundo da publicidade e

enveredar por um caminho mais artístico e pessoal. Desde

então, desenha produtos originais, escreve e ilustra livros e

dá formação em criatividade e emoções.

https://www.wook.pt/autor/anna-llenas/2856824

SOBRE A AUTORA...

https://www.wook.pt/autor/anna-llenas/2856824


PARA SABER MAIS...

Fonte Instagram: @resiliência humana

https://br.guiainfantil.com/materias/educacao/aprendizagem/como-

desenvolver-a-resiliencia-nas-criancas/

https://escoladainteligencia.com.br/entenda-o-que-e-a-resiliencia-infantil-e-

por-que-e-importante-para-toda-crianca/

https://br.guiainfantil.com/materias/educacao/aprendizagem/como-desenvolver-a-resiliencia-nas-criancas/
https://escoladainteligencia.com.br/entenda-o-que-e-a-resiliencia-infantil-e-por-que-e-importante-para-toda-crianca/
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