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E M M E I O A U M A

PAN-AMOR



Como despertar o “ ” Pan-Amor
em meio a uma Pandemia?

Acreditamos que nossas crianças são artistas, escritoras, cientistas, poetas e 
co-autoras desse mundo. Tudo que precisamos fazer é escutá-las. Dar asas e 
vida às suas invenções e soluções. 

 

Esse texto não se propõe a ser um manual. Nada contra manuais, ok?!

Uma mensagem poética e terapêutica para trazer alento e alívio durante nossos 
cuidados emocionais e sistêmicos no que diz respeito a pandemia do corona vírus 
(COVID-19).

A concepção de humano que guia a Superintendência de Educação Infantil 
norteia-se no potencial criativo, único e raro que cada ser nutre e emana como 
possibilidade de se expressar no mundo. 

Vamos oferecer inspirações para despertar o “ ” em . Pan-Amor Família
Mais adiante vocês entenderão essa palavra.

Olá querida família e comunidade de educadores macaenses!

Família
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Como despertar o “ ” Pan-Amor
em meio a uma Pandemia?

Por isso, nesse momento tão difícil de isolamento social gostaríamos de 
convidar cada família, a despertar um olhar para a valorização da infância. O que 
há de mais rico no sistema familiar, direciona-se para o olhar sábio dos nossos 
pequenos. 

Vamos trabalhar com a ideia do “PAN-AMOR”: um grande amor que surge diante 
de um desao também muito grandioso. Conamos que ao voltar a atenção para 
as  crianças, podemos ter ganhos signicativos em cada família, mesmo diante de 
um período de perdas mundiais em larga escala. Ou seja, como cada família pode 
dar luz ao amor que une seu sistema. 

Em se tratando de admiradores da infância, podemos sugerir que esse amor 
muito grande nasce nas manifestações e gestos mais genuínos dos nossos 
pequenos. Então, temos um convite...  Comece a observar seus lhos, 
sobrinhos, netos e demais crianças a sua volta.  Você vai descobrir como há 
inteligência e talento nas suas expressões diárias. Perceba que a0 ouvir as 
ideias das crianças, ao colaborar e organizar suas invenções e ao envolver-se 
nas suas brincadeiras trará vivacidade para sua família.

Família
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Assim, num momento de caos e tristeza mundial, podemos nos redescobrir como 
humanos.  E precisamos começar aqui, dentro dos nossos lares. Essa luz do 
novo, da invenção, da transformação e da cura está em nossas crianças. Nós, 
família e comunidade de educadores, apenas precisamos escutá-las, dar espaço 
e possibilidades para que elas se expressem e então, essa energia vital e divina 
passa aquecer nossos lares internos e externos.

Família

Nas páginas seguintes, apresentaremos três inspirações para despertar o 

“ ” em , e ainda dicas de brincadeiras e atividades para Pan-Amor Família
realizar com nossos pequenos.

Como despertar o “ ” Pan-Amor
em meio a uma Pandemia?
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Pan-Amor: Inspirações
Vamos falar como nos sentimos nesse momento de recolhimento?

Comece pelas crianças. Pergunte-as se estão sabendo o que está acontecendo. Se 
estão entendendo por que tudo mudou tão de repente? Se elas forem muito pequenas, 
em desenvolvimento da fala, vocês irão perguntar do mesmo jeito e ouvir o que seus 
olhinhos e gestos respondem. Depois investigue como elas se sentem. Use os emojis, 
expressões das emoções, para tornar esse momento lúdico. Acolha as emoções, sem 
julgamentos. Até as emoções mais densas são bem vindas. Respire fundo e agora é a sua 
vez. Expressem também seus sentimentos para as crianças com transparência e 
tranquilidade. Se dêem as mãos e digam como vocês irão se fortalecer e passar por 
esse momento juntos. Utilize uma linguagem clara, direta e lúdica. 
Se preciso use brinquedos e outros recursos a sua volta para demonstrar como os 
sentimentos podem ajudá-los a se acolherem no seu ninho familiar. 
Já percebeu como essa é uma grande oportunidade de vocês passarem muito tempo 
juntos e descobrir como se sentem? Vocês podem se escutar e se perceber com calma 
e presença. 

Família

Topam experimentar essa possibilidade?

Então, comecem pela escuta dos sentimentos e promovam um momento de acolhimento 
em família. 
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Pan-Amor: Inspirações

No que nossa família é muito boa? Como nossas habilidades podem nos ajudar nesse 
momento?
Cada família é única e carrega características muito peculiares. Além dessa força que 
une a todos, existem habilidades de cada membro da família, não é? Investigue as 
qualidades de cada morador da sua casa. Comece pelas crianças. Esbanje a capacidade 
criativa, lúdica e fantasiosa dos pequenos. Cada criança traz algo novo para seu 
sistema familiar. Elas representam a transformação necessária para cada núcleo em 
que habitam. Então, cone na força da vida e escute as soluções mágicas e apropriadas 
das crianças para seu lar. Crie soluções para sua família se inspirando nos talentos de 
cada um e nas propostas geniais dos nossos pequenos. Você pode fazer esse momento 
de modo divertido e leve. Registrar os talentos de cada familiar, distribuir tarefas 
para ajudar no bem comum, fazer combinados de ajuda, criar momentos de 
brincadeiras, fazer um show de talentos, trazer a arte para a rotina da casa. Sejam 
livres e criativos, conando na beleza dos seus frutos! Cone nesse “Pan-Amor” que 
pode surgir nesse período de recolhimento criativo. 

Descobrindo talentos

Família

Seguimos juntos?
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Pan-Amor: Inspirações

O que podemos aprender juntos durante nosso processo de Recolhimento?

Aprendendo juntos!

Não direcione a atenção apenas para as perdas durante esse processo de recolhimento 
social e pandêmico. Considere-as. Sinta-as. Expresse-as. Peça ajuda se for necessário! 
Você não está só! Nós estamos todos unidos enquanto humanidade. Cone nessa grande 
força amorosa. Lembre-se da nossa proposta: “Pan-Amor”! Respire fundo e sinta essa 
atmosfera chegar até você e seus amores! Pergunte as crianças o que elas gostariam 
de fazer, inventar, criar e descobrir nesses dias de quarentena. Que tal embarcar 
nessas propostas para trazer alívio e energia vital para sua família. Acredite na 
simplicidade e preciosidade das propostas infantis. Inclua na sua rotina esse momento 
de escuta das novidades e dos pedidos das crianças. Que tal aprender novas 
brincadeiras e interações afetivas? Que tal registrar esses momentos e fazer um diário 
ou semanário do que vocês estão aprendendo juntos? Esse pode ser um recolhimento 
criativo e um momento de fazer crescer o amor que une sua família. Acredite no Amor! 
Continue a sonhar e a brincar! As crianças são boas nisso! Cone, isso tudo vai passar! 
E como podemos crescer com esse grande desao mundial. Irão surgir novos 
movimentos e aprendizados, então se responsabilize por eles, converse, registre e 
traga vida para o novo dentro da sua casa. Podem surgir Pan-Brincadeiras, Pan-
Receitas, Pan-músicas, Pan-atividades, Pan-Artes, Pan-descobertas... 

Família

Vamos viver juntos esse momento de Pan-Amor!
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Pan-Amor: Um dia de Cada vez...

Pode ser que o Dia 1, por exemplo, seja vivido em vários dias. 

Vocês podem readaptar as propostas do modo acessível à sua 
família. É bom que seja gostoso, divertido, fácil e simples para 
todos vocês! 

Sintam como faz sentido diante da sua realidade! 

Querida Família, 

As vivências que apresentaremos a seguir, podem ser 
experimentadas no próprio ritmo da sua casa! 

Família

Desejamos bons encontros afetivos em família!

8/14



Pan-Amor: Vivências

Todos irão pensar numa maneira de acolher as emoções que foram relatadas, de modo 
coletivo. Uma atividade que seja vivida em grupo. Pode ser uma dança, uma brincadeira, 
uma apresentação, um grito de união. Esse momento será vivenciado e no nal pode-se 
fazer um registro através de foto, áudio e ou vídeo.

Comece perguntando as crianças como se sentem (permita que elas se comuniquem 
livremente). Para tornar esse momento mais lúdico pode-se fazer uso dos emojis, com 
as expressões das emoções (fácil acesso pelo Whatsapp ou pela web).  A família vai 
escutar e acolher e no nal responde: _Eu escuto você! Eu amo você! Estamos 
Juntos! Os adultos também irão falar como se sentem. Todos irão se expressar e se 
acolher.

Roda de Escuta:

Momento em Equipe:

*Se durante a quarentena vocês vivenciarem algum desao emocional ou físico, 
lembrem desse momento e se fortaleçam no amor que os une acima de todas as 
circunstâncias.

Família que tal iniciarmos mais um ciclo de quarentena buscando saber sobre nossas 
emoções? Vamos experimentar vivências de autoconhecimento em família?

EU ESCUTO VOCÊ

Família
Dia 1
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Pan-Amor: Vivências

Um familiar será o espelho para os outros familiares. Pode-se fazer um gesto, uma 
expressão, uma 'palhaçada' e os outros membros da família irão imitar. Brinquem 
livremente e criem suas adaptações. Durante esse dia as trocas de afetos e elogios 
podem se fazer constantes, fortalecendo os vínculos familiares. Se elogiem, 
demonstrem suas emoções e se acolham em todos os momentos da rotina de 
recolhimento em família.

Ao nal da música todos se olham mais uma vez e um inicia dizendo o que vê de positivo 
nos seus entes queridos.  Ao nal todos falam: - Eu vejo você! Eu amo você! Estamos 
juntos!

Como eu vejo você? Através de uma música de fundo calma, que tenha um signicado 
para a família, todos irão se olhar, em silêncio, com a música embalando a interação. 
Vocês podem fazer como preferirem. Em roda de mãos dadas, caminhando, dançando. O 
importante é que se olhem com presença e atenção.

Roda da Visão:

EU VEJO VOCÊ

Momento expressivo:

No dia 1 nos escutamos. Como é bom escutar quem amamos! Hoje iremos nos olhar. 
Topa essa conexão?

Família
Dia 2
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Pan-Amor: Vivências

Momento musical:

http://www.youtube.com/watch?v=uYLM7dmkhIO

http://www.youtube.com/watch?v=e7lOADonP78
Música 2 no link:

http://www.youtube.com/watch?v=nXzPdmZqyI4
Instrução link:

Música 1 no link:

Dança Circular em família. 

Roda das Sensações:

Como está sendo para vocês como família se conhecerem de mais perto? Vamos 
continuar?

É importante lavar as mãos e esterilizá-las, antes e durante a dinâmica. Vamos brincar 
protegidos! Hoje iremos brincar de nos sentir de outra maneira. Se não for incômodo, 
convido você a vendar seus olhos e tentar descobrir quem são seus familiares apenas 
pelo toque. Vocês podem criar outras maneiras, mudar sua voz e pedir que a pessoa 
vendada tente adivinhar quem é que está falando. Ao nal todos juntos dizem: - Eu sinto 
você! Eu amo você! Estamos juntos!

EU SINTO VOCÊ

Família
Dia 3
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Pan-Amor: Vivências

Roda da Meditação:

Momento planos de melhoria:

Para inspirar a meditação em família segue o link:
https://www.youtube.com/watch?v=RwoL8wuGLhg

EU FALO COM VOCÊ

Chegamos no dia 4! Parabéns vocês estão indo muito bem. Já conseguem sentir algum 
ganho com as vivências anteriores? Como estão os laços afetivos em família? Vamos 
seguir!

Depois que vocês meditarem em família que tal cada um falar como sente hoje sua 
família durante essa quarentena. Como vocês são como família. Comece pela criança, 
ela fala primeiro. Podemos sugerir um objeto que simbolize um microfone. Faça desse 
momento leve e brincante. Quando um fala todos escutam. Nesse momento podem 
surgir desconfortos, é hora de falar do que também não gostamos em família. Com 
amor fala-se e se é escutado e pode-se criar estratégias para melhorar, diante do 
possível, a convivência em casa. Depois que todos falam, é hora de perceber o que 
precisa ser melhorado em família. Façam uma lista dos desejos de melhoria, 
escrevendo e ou desenhando. Esse registro precisa car num lugar visível da casa. 
Será um lembrete para todos, do que cada um precisa fazer para melhorar a 
convivência em família.

Família
Dia 4
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Pan-Amor: Vivências

Ufa! Chegamos até aqui! Quantas emoções! Como foi para sua família falar e brincar com 
as emoções? Sente que momentos assim podem fazer parte da sua rotina familiar? Vamos 
juntos para o dia 5!

https://www.youtube.com/watch?v=LSpeM7G4zfY

Cinema em Família:

Crie uma frase emocionante para a família, como se fosse uma condução de força para 
todos. Junto com essa frase vocês irão fazer uma arte, com os materiais possíveis e 
acessíveis em casa. Esse será mais um símbolo da força amorosa e de união da sua família 
e um lembrete sobre a importância dos cuidados com a saúde mental. A educação em 
família pode ser afetiva, leve, signicativa de ser vivida. Agradeço a companhia ate aqui! 
Agora crie e recrie suas próprias propostas de autoconhecimento em família.

EU PRECISO DE VOCÊ

Para inspirar segue o vídeo de educação afetiva o link (para os adultos assistirem e 
pensar sobre):

Momento de estudo e reexão para os Adultos:

Sugestão do lme Divertidamente:

Momento arte em família:

https://www.youtube.com/watch?v=qOISEKHUJzs&t=6s

Família
Dia 5
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Pan-Amor: Gratidão!

 
Vamos viver um dia de cada vez e fazer crescer nossa força de resiliência e de 
amor. 

Recebam um abraço afetuoso da Superintendência de Educação Infantil.

Vamos nos reinventar e nos descobrir nesse “ ”!Pan-Amor

Família
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