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PROJETO EMOÇÕES EM TRANSIÇÃO: 
CHEGANDO AO PRIMEIRO ANO 

 

 
     Nos dias 28/06/2021 e 01/07/2021, realizamos o projeto Emoções 

em transição: chegando ao primeiro ano. Esse projeto nasceu da 
intenção de oferecer às crianças do GV um espaço de escuta e reflexão 

sobre as suas emoções nesse momento em que se despedem da 
Educação Infantil para ingressar no Ensino Fundamental.  
     O projeto era uma novidade para nós também. Oferecê-lo em modo 

remoto, num momento em que todos já estamos tão fragilizados pelas 
circunstâncias atuais, seria um grande desafio. Queríamos os olhinhos 

das crianças perto de nós, queríamos poder abraçá-las, regular nossas 
emoções com nosso movimento e nosso toque compartilhados. Mas, já 
que isso não era possível nesse momento, decidimos fazer o que 

podíamos, com as condições que tínhamos. E foi assim que partimos 
para os encontros com as crianças: com os nossos corações abertos e 

o nosso desejo de fazer o melhor que pudéssemos! 
     Fomos acolhidas de modo muito especial pelas crianças e por 
diversos responsáveis, como mães, pais, vovó e vovô! Em todos os 

encontros realizados, as crianças participaram bastante, tanto que o 
horário até se estendeu em alguns deles, para que pudéssemos ouvir 

a todas que desejassem falar, já que são justamente as suas falas que 
dão sentido ao nosso trabalho. A princípio, havíamos oferecido dois 
horários, um pela manhã e outro à tarde, para cada turno. No entanto, 

fomos surpreendidas por algo muito bom: tivemos uma procura bem 
maior do que a que esperávamos em um dos horários. Ao refletir sobre 

o que poderíamos fazer para que os próximos encontros tivessem 
menos crianças para fluírem mais tranquilamente, decidimos oferecer 
dois horários extras, um pela manhã e outro à tarde.  

     Para começar os encontros, perguntávamos às crianças se elas 
sabiam para que estávamos reunidos ali. Algumas diziam que era para 

“falar do Pedrinho”. Nesse momento, esclarecíamos que elas teriam 
momentos específicos, em outros encontros, para poder tirar suas 

dúvidas sobre o Pedrinho, mas que nós, na verdade, iríamos conversar 
sobre esse momento que elas estão vivendo, de deixar o CREIR e ir 
para o Ensino Fundamental, e as nossas emoções. Era importante que 

esclarecêssemos isso para que o nosso encontro pudesse cumprir o seu 
propósito e, principalmente, fazer sentido para as crianças. 

     Começamos a falar sobre as nossas emoções ouvindo o hino do 
CREIR! Cantando e dançando, as crianças demonstraram sua alegria 
ao ouvi-lo. Falaram sobre o que vão levar do CREIR em seus corações 

e sobre como sentem saudades da escola! Em um dos horários, as 
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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/ 

 

crianças pediram para ouvirmos de novo o hino antes de terminarmos 

o encontro! 

 

 

 

Disponível neste link:  
http://www.cp2.g12.br/blog/creir/2020/05/08/goticulas-de-afeto-iii/ 

 

 

Para continuar, brincamos com o jogo de roleta Emoções do GV! 
Por meio das imagens selecionadas, as crianças foram convidadas a 

identificar as emoções representadas e pensar sobre quando as sentem 
e como fazem para lidar com elas. Ao mesmo tempo, foram convidadas 
a pensar sobre isso de forma contextualizada, considerando a nova 

escola. 

 

 
Criada no programa on-line Wordwall. 

 

 

 

about:blank
about:blank
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     Em seguida, focamos em uma das emoções mencionadas, a raiva, 

e, para que pudéssemos pensar em mais opções de como lidar com 
ela, fizemos juntos a nossa Roda de Escolhas. A raiva é uma emoção 

muito intensa, que, muitas vezes, nos impede de pensar com clareza e 
nos leva a agir por impulso; às vezes, como disseram as crianças, “dá 
vontade de jogar as coisas longe”, “de chutar”, “de beliscar”. A Roda 

de Escolhas é uma ferramenta da Disciplina Positiva e ajuda a criança 
a lembrar de opções saudáveis que ela pode usar para lidar com a sua 

raiva. Por isso, sugerimos que a Roda seja deixada num lugar em que 
a criança possa sempre vê-la. A Disciplina Positiva é uma abordagem 
que propõe uma educação de crianças baseada em valores como amor, 

encorajamento, respeito mútuo, firmeza e gentileza ao mesmo tempo 
e nos oferece ferramentas para que possamos ajudar as crianças no 

seu processo de desenvolvimento emocional. Mas isso é assunto para 
outro informativo... 
     Acreditamos, com certeza, que o que pudemos obter de mais rico 

nessa experiência foi o que as crianças compartilharam conosco, com 
toda sua espontaneidade e sabedoria próprias da infância. Uma delas 

nos ensinou, por exemplo, a meditar, para lidar com a raiva! Outra 
constatou que “essa letra do hino tá errada, porque a gente vai se 
separar”, nos levando a refletir sobre a forma como cada um de nós 

interpreta de forma única uma situação, mas, também, sobre a nossa 
capacidade de preservar memórias e, assim, permanecermos unidos, 

apesar de fisicamente distantes. Além disso, também pudemos 
conhecer mais gostos pessoais das crianças: algumas nos mostraram 
seus bichinhos de estimação; outras revelaram seus desenhos; houve 

ainda quem tocou flauta para nós; e, também, quem nos contou sobre 
seus canais no YouTube!  
 

 

 

Encontro de 01/07/2021, das 18h às 19h. Desenhos! 
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Encontro de 01/07/2021, das 9h às 10h. Peixe de estimação! 

 

 

Encontro de 28/06/2021, das 9h às 10h.  Crianças tocando flauta! 

 

 

Ah, também recebemos a sugestão de agendar uma visita ao CREIR 

para que as crianças possam se despedir pessoalmente de nós, dos 
demais funcionários e do espaço do CREIR. Gostamos muito dessa ideia 
e pensamos que poderia ser muito bom realizá-la, sim, quando for 

possível! 
Enfim, muitos foram os afetos trocados! Ao ouvir sobre as emoções 

das crianças, inevitavelmente, falamos e pensamos sobre as nossas 
também. Ficamos muito felizes por elas terem se sentido à vontade 
para se expressar! Ficamos surpresas e alegres quando crianças que já 

haviam participado de um encontro voltaram em outro horário para 
participar novamente! Nos sentimos muito gratas pela presença e pela 

entrega de cada um de vocês! Somos muito gratas pela oportunidade 
de ter tido cada família, cada criança das turmas 51, 52, 53 e 54, em 
nossas trajetórias! 

Terminamos os nossos encontros tirando fotos! 
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Encontro de 28/06/2021, das 9h às 10h. Contamos com a presença da 

professora do CREIR Liana Borba e das professoras do NAPNE Andréa Ribeiro 

e Katia Bizzo. 

 

 

 

Encontro de 28/06/2021, das 17h às 18h. Contamos com a presença da 

coordenadora pedagógica Camila Machado, da psicóloga Beatriz Mattos  

(SOEP), das professoras de GV Andréia Attanazio, Iacy Carvalho e Alexandra 

Scaler e das professoras do NAPNE Andréa Ribeiro, Tatiana Mello e Katia 

Bizzo. 

 

 

 

Encontro de 01/07/2021, das 9h às 10h. Contamos com a presença das 

professoras do NAPNE Andréa Ribeiro e Katia Bizzo. 
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Encontro de 01/07/2021, das 17h às 18h. Contamos com a presença de 

diversos responsáveis, como mães, pais, vovó e vovô; da psicóloga Beatriz 

Mattos (SOEP); e das professoras do NAPNE Andréa Ribeiro, Márcia Pinto, 

Tatiana Mello, Katia Bizzo e Alexandra Scaler. 

 

 

Encontro de 01/07/2021, das 18h às 19h. Contamos com a presença da 

psicóloga Beatriz Mattos (SOEP); da Coordenação Setorial do CREIR Cristiane 

Oliveira; da coordenadora do NAPNE Cintia Tavares; e das professoras do 

NAPNE Andréa Ribeiro e Katia Bizzo. 
 

 

 

     Desejamos que a nova fase que agora se inicia em suas vidas seja 

repleta de alegrias, novas descobertas e conquistas! Que o caminho de 
cada um de vocês seja muito iluminado! Guardaremos vocês em nossos 

corações e, se, a qualquer momento, vocês desejarem aparecer, serão 
muito bem-vindos! A gente vai estar por perto...  

 

      

Com amor,  
  Equipe NAPNE – CREIR 
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Com a palavra, as crianças!  
 

Nesta seção, compartilharemos com vocês um pouco do que 

conversamos com as crianças nos encontros realizados! As falas delas 
estão entre aspas.  

 

O que são emoções? 

“É o que a gente sente.” 

“Emoção é tipo uma coisa que você fica 

emocionado.” 

“Felicidade.” 

“Emoções que vêm com a gente.” 

“Quando sente alguma saudade.”  

“São sentimentos. Raiva, tristeza, alegria, medo, raiva, felicidade. Tem 

um montão. Também tem dor, raiva, saudade.” 

 

O que vocês vão levar do CREIR no coração de vocês? 

“Eu ia guardar o que vocês me ensinaram, meus amigos, o que aprendi 

lá, os professores, o que brinquei com meus amigos.” 

“Saudades dos amigos e da escola.” 

“Vou levar toda a escola, nem que eu tenha que levar em um 

caminhão.”   

“Vou levar o brinquedão, a sala de música, a piscina e os amigos.” 

“Vou levar os brinquedos.”  

“Vou levar as fantasias.”  

 

O que vocês esperam encontrar na nova escola? 

“Quando eu for para o primeiro ano, não tem nada pra me deixar com 

raiva.” 

“Eu tô imaginando como vai ser a gente lá no Pedrinho. Vai ser bem 

legal.” 

“Espero que todo mundo esteja de máscara. Espero abraço. Será que 

todo mundo vai abraçar? Será que vai ter brinquedo toda hora? Será 

que vai ser fácil? Será que vai ter prova?” 

“Quero ir no brinquedão.” 

 “Eu espero ter muita poça de lama. Fazer uma guerra de lama pra ficar 

todo enlameado.” 
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Como você imagina que vai ser o primeiro dia na escola nova? 

“Vou abraçar todo mundo.”                                     

“Eu penso em brincar.” 

 “Vou querer conhecer muitas pessoas.” 

 “Vou querer ir no brinquedão.” 

                                                                      

O que faz você se sentir feliz?  

“Meus gatos e minha boneca”. 

“Meu cachorro”. 

“Meu balé”. 

 

Quando você fica triste, o que você faz para se sentir melhor? 

“Eu choro”.   

“Eu começo a desenhar ou ligo a tv e me acalmo”. 

“Eu brinco com o cachorro e ando de bicicleta”. 

 

Vocês sentem a emoção no corpo? 

“Quando eu tô ansiosa, eu pulo tão alto, mas tão alto, que só Deus!” 

“Quando eu tô nervosa, eu roo as unhas.” 

“Eu balanço as mãos quando eu tô nervosa.” 

“Quando eu fico animada, quando vejo minha prima, me sinto com uma 

carinha feliz e, quando vou embora, sinto uma carinha triste.” 

 

O que é ansiedade? 

“Ansiedade é quando a gente tá esperando uma coisa.” 

“A gente sente ansiedade quando a gente quer muito que uma coisa 

chegue e ela demora a chegar.” 

 

O que você imagina que pode encontrar de surpresa boa no 

primeiro ano? 

“Aprender a ler e escrever. Fazer continha de matemática.” 

“Eu acho que vou encontrar professoras novas, salas novas.” 

“Novos amigos.” 

“Piscina.” 
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E tem alguma coisa nessa mudança que deixa você com medo? 

”Estou com medo porque não sei se as aulas vão ser muito difíceis 

quando eu crescer.” 

“Eu sinto medo por causa da prova. As provas são difíceis.”  

 

O que você faz quando sente medo? 

“Quando eu tô com medo, eu fico correndo”. 

“Me escondo debaixo do cobertor.” 

 

Quando você sente raiva? 

“Quando estou com fome. E sono.”                        

“Quando eu tenho que esperar.” 

“Fico furiosa quando o cachorro pisa no meu pé.” 

“Eu fico bravo quando alguém me perturba.” 

“Quando a gente sente muita raiva é porque tem uma coisa 

incomodando a gente.” 

“Quando ninguém quer brincar comigo.” 

“Estou com muita raiva porque o Coronavírus não deixou ir pra escola.” 

 

Como você faz para lidar com a sua raiva? 

“Brinco com o cachorro, mexo no tablet, brinco com meus brinquedos.” 

“Medito, às vezes.” 

“Eu desenho e já fico feliz de novo.” 

“Ver desenho me acalma. Dançar certas músicas. Ver a natureza 

também.” 

“Quando a gente está com raiva, é bom contar de 1 a 5 e respirar.” 

“Pegar um antídoto contra a raiva. Pensar em outras coisas.” 

“Ouvir barulho da chuva relaxa.” 

“Jogar a bola na parede.” 

“Ouvir música.”  

 

E se você sentir muita raiva lá no primeiro ano, o que você vai 

fazer? 

“Eu vou tentar me controlar, até hoje eu estou treinando. Eu tento 

aceitar aquilo.” 

“Eu vou ficar pensando o que fazer.” 

“Eu vou lavar o rosto.” 
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“Eu vou beber água.” 

“Vou ao banheiro.” 

 

Tédio 

“Se eu ficar entediada, eu vou para o CREIR.” 

 “Se ficar entediado, pode comer uma banana, pedir para o amigo 

ajudar.” 

“Entediado é quando uma pessoa não quer fazer nada porque está 

muito cansada.” 

“Não vou ficar entediada na escola porque vai ter muita novidade.” 

“Lá na escola eu não vou ficar entediado porque tem muito parquinho 

e diversão”. 

Roda de Escolhas 
 

     Em cada encontro, preenchemos junto com as crianças uma Roda 

de Escolhas, para ajudá-las a se lembrarem de opções saudáveis com 

as quais poderiam lidar com as suas emoções (focamos na raiva). As 

sugestões foram dadas pelas próprias crianças. Caso desejem construir 

mais Rodas com as crianças em casa, vocês podem fazer um círculo 

maior e dividi-lo em quantas partes quiserem! Vocês podem escrever, 

em cada parte da roda, as sugestões que elas derem e elas podem 

fazer um desenho para representar cada opção! 
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Agradecimento às professoras do NAPNE do CREIR: 

 

O projeto Emoções em transição: chegando ao primeiro ano, foi 
idealizado por mim, a professora Andréa Ribeiro. No entanto, sem o 
aceite e o acolhimento da Equipe NAPNE, ele não teria acontecido. 

Por isso, eu gostaria de agradecer imensamente a dedicação, o 
profissionalismo e a parceria dessa Equipe maravilhosa, que se 

desdobrou, neste fim de semestre já tão atarefado, para participar de 
reuniões de planejamento e estar presente nos encontros, contribuindo 
com registros, fotos e compartilhando comigo suas mediações. Me sinto 

muito feliz por fazer parte dessa Equipe em que cuidamos umas da 
outras! Em que podemos sonhar e realizar juntas! Obrigada, minhas 

queridas, por me darem a certeza de que nunca estou sozinha e de 
que, lado a lado, podemos seguir fazendo o nosso melhor por nossas 
crianças e suas famílias! 

 

 

Equipe NAPNE/CREIR 

 

Até a próxima edição!!  


