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VAMOS CONVERSAR SOBRE OS DESAFIOS NA 
RELAÇÃO ENTRE CRIANÇAS E RESPONSÁVEIS? 
 

 

No dia 23/09, realizamos nossa reunião para apresentar melhor 
a proposta dos encontros que pensamos especialmente para os 

responsáveis por crianças do CREIR.  
Ao começar a conversar sobre os desafios que encontramos em 

nossa relação com as crianças, percebemos que vários deles 

são comuns a muitos de nós! Questões como o sentimento de 
culpa, a falta de tempo para ficar com as crianças, a 

necessidade de uma rede de apoio, entre outras, foram 
bastante mencionadas. Com a partilha feita, criamos nossas 

nuvens de palavras: 
 

 

         
 

      Encontro de 8:00h. 
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Dúvidas e sugestões, 
entre em contato 

conosco 
napne.creir@cp2.g12.br 

 

 

Canal do Youtube 
NAPNE CREIR CPII 

 
 

Blog do CREIR 

http://www.cp2.g12.br/blog/creir/ 

 

 

      
      

    Encontro de 18:00h. 

 
 

Quando falamos mais detidamente sobre os nossos encontros, 
enfatizamos que o nosso maior intuito é trocar experiências e 

refletir sobre a nossa relação com as crianças. Lembramos que 
é na relação com o outro (pais, cuidadores em geral, outras 

crianças) que a criança se constitui. Lembramos, também, que 
é importante buscar conhecimento científico sobre o seu 

desenvolvimento e, para isso, contaremos sobretudo com 
estudos da Psicologia do Desenvolvimento. E, para 

conhecermos novas estratégias para lidar com os nossos 
desafios, recorreremos à Disciplina Positiva! 
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Para terminar a nossa reunião, lemos o “Poema enjoadinho”, de 

Vinicius de Moraes, que nos fala sobre a ambígua tarefa de ter 

filhos (entendida por nós como o exercício de ser pai, mãe, 

responsável de modo geral): difícil e maravilhosa ao mesmo 

tempo!  

 

 

 
 

 

 

Agradecemos muito a presença de todos que puderam 
participar desta reunião! Foi muito importante para nós, e 

emocionante também, dialogar com vocês e conhecer as 

histórias compartilhadas! Convidamos todos a participarem dos 
próximos encontros, para que possamos continuar a pensar 

juntos sobre a nossa relação com as crianças, nos ouvindo e 
nos fortalecendo com as nossas trocas!   

 
Esperamos vocês! 
 

      

Com amor,  
  Equipe NAPNE – CREIR 

 

 
 

Equipe NAPNE/CREIR

 

Até a próxima edição!!  


