
Especial: pausa | Férias bem aproveitadas implica 
em sair da rotina e fazer coisas diferentes
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Férias são essenciais para adultos 
e crianças. Os pequenos tam-
bém precisam de uma pausa 
para quebrar a rotina da escola e 

repor as energias. “Uma das coisas mais 
importantes é falar em férias como algo 
necessário para as crianças. É o momento 
de fazer algo diferente do que elas fazem 
normalmente, sem se preocupar em estu-
dar e aprender”, defende a pedagoga Lu-
ciene Regina Paulino Tognetta, pesquisa-
dora do Grupo de Estudos e Pesquisas em 
Educação Moral (Gepem) da Unicamp. 

Importância 
da família
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Luciene Regina Tognetta, pedagoga: 
“Os pais que trabalham devem 
lembrar da necessidade de estar 
com os filhos”
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O foco das férias infantis deve ser, por-
tanto, a brincadeira. Programas simples 
como sair para passear ao ar livre em 
parques ou praças, dormir até tarde, criar 
joguinhos, além de realizar atividades li-
gadas à cultura e à arte, como literatura e 
cinema, são boas opções, segundo a pe-
dagoga. O interessante, de acordo com 
ela, é que a criança experimente a possi-
bilidade de conviver mais com os pais e 
perceba que a programação se diferencie 
da rotina normal.

“Férias é isso. É estar mais próximo da 
família e ter a possibilidade de relaxar. Os 
pais que trabalham devem lembrar da 
necessidade de estar com os filhos. E não 
é a quantidade de tempo que conta, mas 
a qualidade, a dedicação para que essa 
criança tenha o contato com a família. 
Pode ser até em uma brincadeira peque-
na, como desenhar, mas o importante é 
fazer junto”, defende Luciene.

Além da vivência com os adultos, os 
pequenos devem ser estimulados a ter 
um momento para brincar sozinhos. 
“Elas devem ter tempo livre para ficar 

com elas mesmas, no exercício da cons-
trução da sua individualidade”, explica a 
pesquisadora da Faculdade de Ciências 
Médicas da Unicamp Pâmela Siegel.

Na hora de voltar para a escola, nada de 
antecipar o sofrimento. Ao constatar que 
os dias de brincadeira estão se esgotan-
do, os pais devem preparar a criança de 
forma a desmistificar a ideia de que voltar 
para a escola é algo chato, sugere Lucie-
ne. A ideia é conversar e tratar do retorno 
como algo bom. A saída pode ser falar dos 
coleguinhas que ela irá reencontrar e es-
timulá-la a compartilhar o que aconteceu 
durante as férias quando voltar às aulas. 
Adotar atitudes como despertar a criança 
mais cedo nos dias que antecedem o re-
torno à escola é desnecessário, segundo a 
pedagoga. 

A tendência é que elas se adaptem gra-
dativamente à antiga rotina ao retomar 
os estudos. “A própria escola vai ter que 
se adequar à volta das crianças e deve se 
lembrar que precisa criar um espaço para 
que elas contem as experiências vividas”, 
defende.  

O tempo livre também pode ser utili-
zado para fazer aquilo que nunca dá tem-
po quando se está trabalhando. “As férias 
proporcionam, além do descanso, a pos-
sibilidade de reorganizar a vida pessoal e 
doméstica, como fazer pequenas refor-
mas, mudanças, faxinas profundas, um 
bota-fora de objetos, de estar mais em 
contato conosco e reforçar nossa identi-
dade”, completa Pâmela. 


