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VAMOS CONVERSAR SOBRE OS DESAFIOS NA 
RELAÇÃO ENTRE CRIANÇAS E 

RESPONSÁVEIS?  
 

 

Quinto encontro: Emoções 

 
 

Neste último encontro, conversamos sobre a necessidade de 
sabermos lidar com as nossas emoções. Destacamos que 

elas desempenham um papel importantíssimo em nossas 
vidas, pois nos dão informações sobre o que está 

acontecendo conosco e com os outros e, assim, nos ajudam 
a agir de modo mais apropriado. Estudos demonstram que 

crianças que conseguem identificar o que sentem, expressar 
isso de um modo socialmente aceitável e regular a 

intensidade das suas emoções têm mais chances de 
estabelecer relações interpessoais positivas. Isso aumenta 

algumas de suas capacidades emocionais e, também, 

cognitivas, como a disposição emocional, a autoconfiança, a 
concentração, a motivação para realizar tarefas escolares e a 

habilidade de resolver problemas sociais. Logo, o 
desenvolvimento das chamadas competências emocionais 

(compreensão, expressão e regulação das emoções) se 
relaciona, também, com a competência social das crianças e 

com a sua trajetória escolar. 
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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/ 

 

Diante disso, conversamos sobre a importância de 
auxiliarmos as crianças em seu desenvolvimento emocional. 

Ressaltamos que aceitar a emoção da criança, seja esta qual 
for, e permitir que ela a expresse, deixando claro que ela 

pode sentir o que quiser, mas não fazer o que quiser por 

causa disso (pode sentir raiva, mas não agredir o colega por, 
por exemplo) é fundamental. Ouvir a criança com empatia, 

acolhendo o que ela sente e transformando as suas emoções 
em palavras, a ajuda a compreender o que está acontecendo 

e demonstra que reconhecemos a sua vivência interna e que 
o seu sentimento é legitimo e importante. 

Em seguida, conversamos sobre algumas possibilidades de 
como fazer isso no dia a dia com as crianças, ajudando-a a 

ampliar seu leque de escolhas e utilizando recursos lúdicos: 
 

                      
 

 
Por fim, como esta era a nossa despedida, conversamos um 

pouco com as participantes sobre como foi, para cada uma, 
a experiência de participar destes encontros. Ao relatarem o 

que os encontros significaram para elas, ouvimos palavras 
como “recomeço” e “aprendizado”. 

Da nossa parte, gostaríamos de dizer a vocês que ficamos 

muito felizes por poder realizar essa série de encontros, 
nossa primeira iniciativa com foco na relação entre crianças 

e responsáveis! Agradecemos imensamente a todos que 
puderam participar e nos proporcionaram a oportunidade de 

aprendermos juntos! Agradecemos a confiança de vocês em 
compartilharem conosco as suas experiências pessoais, que 

muito nos emocionaram e nos ajudaram a crescer, tanto 
profissional como pessoalmente! Agradecemos o carinho de 

mensagens que nos enviaram por e-mail! 
Esperamos ter podido contribuir de alguma forma para 

facilitar os modos de vocês enfrentarem os desafios que 
vivenciam cotidianamente com as crianças e estabelecerem 

uma conexão emocional com elas. Pretendemos realizar 
mais encontros assim em 2022. Esperamos poder 

reencontrá-los!  

Acreditamos que, se queremos construir um mundo melhor, 
precisamos cuidar das crianças. E acreditamos que não 

about:blank
about:blank
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podemos cuidar das crianças sem cuidar, também, dos seus 
responsáveis. Por isso, desejamos que possam guardar em 

seus corações os princípios que nos guiaram em nossos 
encontros: “sem julgamento” e “sem culpa”! Como falamos 

várias vezes em nossos encontros, nossa relação com as 

crianças é construída diariamente, podemos sempre 
aprender coisas novas e recomeçar!  

Deixamos vocês com esta imagem, que nos foi enviada por 
uma das participantes dos encontros. A nosso ver, essa 

imagem diz muito sobre o que desejamos para nós mesmos 
e para as crianças: a quebra de padrões nocivos e uma 

educação baseada em amor, respeito, acolhimento e 
conexão. Que esta possa continuar sendo a nossa busca 

incessante! 

 

                    
 

 

Com gratidão e amor, 

Equipe NAPNE/CREIR 
 

****** 

 

Eu, professora Andréa Ribeiro, idealizei o projeto Vamos 

conversar sobre os desafios na relação entre crianças e 
responsáveis? Mas foi somente porque pude contar com o 

trabalho em equipe que ele se tornou realidade! Por isso, 
gostaria de agradecer, com todo meu coração, à Equipe 

NAPNE, que se empenhou firmemente para a concretização 

dessa iniciativa, compartilhando ideias, dividindo tarefas, 
prestando suporte tecnológico e apoio emocional! Também 

com o meu coração, agradeço à querida Beatriz Mattos, 
psicóloga do SOEP, que enriqueceu sobremaneira os nossos 

encontros, nos ajudando a ampliar o nosso olhar, num 
diálogo indispensável entre a pedagogia e a psicologia. A 

todas vocês, agradeço o profissionalismo e, além disso, o 
afeto, a troca e a amizade. Como canta Tom Jobim: “É 

impossível ser feliz sozinho”!  
 

 

 

 

  


