
Meirinhas, 29 de maio de 2020 

“Ser Criança” 

 

 

Quando somos crianças, muitas vezes, 
desejamos ser adultos e ansiamos por 
chegar a essa fase da vida. Porém, é 
importante ensinar às nossas crianças 
que o “sabor” de uma vida mais feliz, 
vem de sabermos aproveitar o momento 
presente, com tudo a que temos direito, 
sem esquecermos os nossos deveres. 

Viver desta forma, certamente, permitir-
lhes-á serem adultos mais presentes, 
mais ponderados e calmos pois, 
reconhecerão o valor de saber esperar 
e de acreditar que, seja o que for, o 
amanhã será mais um dia de 
oportunidade. 

Mostremos às crianças, as emoções 
como companheiras para a vida toda e 
com as quais teremos de aprender a 
lidar para sabermos tomar decisões, 
comunicar e relacionarmo-nos, da 
melhor forma, com aqueles que nos 
rodeiam. 

Expliquemos às crianças que fantasiar, 
imaginar, criar é um dos seus poderes 
mais mágicos, que deve ser vivido no 
seu todo enquanto são crianças. Não, 
porque no mundo adulto não o 
consigam ser, mas sim, porque quanto 
mais livres forem no seu espírito criativo, 
mais livres de espírito serão em adultos. 
Teremos deste modo, adultos 
exploradores, pessoas com capacidade 
de se adaptarem e de questionarem. 
Este é o caminho para serem capazes 
de viver segundo aquilo que desejam 

para si e não segundo o que a 
sociedade lhes diz que tem de ser. 

O “truque” para uma vida adulta com 
momentos de felicidade, liberdade e 
responsabilidade, vem de em crianças 
também sermos capazes de assumir os 
nossos direitos e deveres. Se 
conseguimos fazê-lo em crianças, 
certamente saberemos fazê-lo, da 
melhor forma possível, em adultos. 

Por último, deixo-vos algumas 
sugestões para celebrarem o “Dia 
Mundial da Criança” sem saírem de 
casa. Os teatros S. Carlos, Luís de 
Camões e D.ª. Maria apresentam um 
programa para este dia (uma série sobre 
ópera, a estreia das “Histórias 
Magnéticas”, para celebrar a Liberdade 
e contos de José Eduardo Agualusa e 
David Machado). 

As propostas de cada um dos teatros de 
Lisboa ficam disponíveis online, nos 
respetivos sites ou redes sociais, no dia 
1 de junho. 

Operação Nariz Vermelho (ONV) e os 
Doutores Palhaços vão entrar em ação 
e garantir que o “Dia da Criança” seja 
recheado de animação e muitas 
brincadeiras para miúdos e graúdos.  

Vão realizar uma emissão especial no 
seu canal no YouTube e IGTV, a TV 
ONV, no domingo, 31 de maio, para que 
toda a família possa estar em casa a 
assistir. 

 

Feliz Dia da Criança! 

A psicóloga, 

Paula Jerónimo 

1 de 
junho 


