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TEMPO DE SER CRIANÇA
Mês de outubro, mês dedicado às crianças do Dorotéia!
“Saudade,
Do tempo em que eu ainda
brincava na rua de amarelinha,
Do tempo em que no olhar se via
a inocência e a vontade de viver,
dos sorrisos puros e dos sonhos tão bonitos...”
por: Lúcia Helena

O Colégio Santa Dorotéia, com sua proposta e missão educativas, acredita que “cada pessoa
precisa de mais, e pode ser mais e melhor.” Educar pela via do coração e do amor, à luz dos valores
evangélicos e dos princípios de Paula Frassinetti, é para nós o caminho viável para a formação integral
de nossas crianças.
Inspirados em Paula, acreditamos em uma Pedagogia pautada na bondade e ternura, na doçura,
nas palavras e no trato, na suavidade e na firmeza, e, sobretudo, na simplicidade. O mês de outubro,
todo ele dedicado à criança, trouxe uma programação diferenciada, com atividades que resgatam o
encantamento e a delícia de ser criança. Realçamos a simplicidade, momentos de partilha, brincadeiras
e atividades que trazem a infância, a inocência e a naturalidade que permeiam o dia a dia da criança.
E para essa celebração, preparamos carinhosamente várias vivências (de acordo com a faixa
etária), resgatando o jeito simples de ser do Colégio Santa Dorotéia.
Esses momentos foram vividos com alegria, entusiasmo, partilhas e com a participação de toda
Equipe Doroteana. Nosso objetivo é poder compartilhar, com as famílias da escola, um pouco do que foi
vivido, resgatando, com nossas crianças, a memória de uma infância vivida com simplicidade e alegria,
em que o tempo foi de ser criança.
Acreditamos que nossa proposta de resgatar, com simplicidade, seja importante para o
desenvolvimento social e emocional da criança.
O tempo em que vivemos pode influenciar as nossas vidas e, especialmente, as relações entre
adultos e crianças. O brincar, além de ser uma necessidade natural da criança, também é o meio que
ela precisa para crescer e se desenvolver a sua maneira e em seu tempo. Respeitar o tempo de ser
criança de nossos pequenos é um dos grandes desafios em um mundo corrido e dominado pela
tecnologia. Esse cuidado é fundamental se quisermos preservar uma educação humanizadora.
O processo de desenvolvimento da criança precisa ser natural, tranquilo e acompanhado dos
cuidados do adulto. E cada uma tem seu próprio tempo, suas próprias características. As atividades
livres, as brincadeiras, as expressões espontâneas da infância são importantes para um
desenvolvimento saudável e tranquilo.
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A infância é um tempo em que há processos de desenvolvimento intensos e significativos da
capacidade de aprender, das relações sociais... E a criança necessita interagir com os desafios e
possibilidades do mundo que a cerca, da realidade que vive.
A infância é um tempo de ser criança.
A criança é um ser social. Comecemos entendendo isso!
Sempre pensamos na fragilidade da infância. Crianças são seres frágeis e dependentes de cuidados
e atenção na sua formação. Crianças são seres sociais frágeis, mas não impotentes. A questão é o que
fazemos da infância e do tempo das crianças. A infância é uma das fases importantes do
desenvolvimento humano e precisa ser protegida. Crianças precisam ser felizes e isso não supõe que
tenham de ser as melhores.
A infância não é bem mais simples do que pensamos, com certeza. É preciso o olhar que traga o
significado para ela. O olhar de amor, cuidado, mas muito do olharmos com olhos e maturidade adultas
para a criança. Respeito ao tempo. Respeito ao ser humano que, neste instante, é uma criança.
Nossa proposta com a criança, é e será de cuidar da infância como Santa Paula Frassinetti nos
propõe: “Impõe-se a necessidade de encontrarmos, no frescor das origens, aquele “jeito” que nos
identifica em qualquer parte do mundo e em todas as formas de serviço “como Família de Paula”, e que,
como eco de uma infância comum, alimenta a alegria do nosso serviço e a esperança de que a utopia
do Evangelho, ainda hoje, pode dar sentido à vida do homem.”
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