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Pedacinhos de 
Afeto
Se fazer presente em tempos de 
isolamento parece um pensamento 
contraditório.
Acreditando na importância e potência 
dos vínculos afetivos para o 
desenvolvimento  integral das crianças,  
com muito carinho teceu-se a ideia de um 
kit com um elemento especial e que se 
tornasse marca de presença. 
Para essa ação, foi confeccionado um 
chaveiro sachê com aroma e um 
bilhetinho personalizados com uma 
mensagem afetuosa. 
No kit, foi acrescentado alguns elementos 
para futuras explorações.

Sacolinha #pedacinhos de afeto.

A alegria 
estampada em 

forma de imagem 
ao receber seu kit 

Pedacinhos de 
Afeto.

E o “cheirinho de 
afeto” foi 

concretizado em 
um chaveiro letra 

com aroma de 
camomila.

Gianna fazendo pose com seu kit.
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Giovana

Afetando as crianças...

Estimular as crianças com ações de afeto nos primeiros anos de vida,  impulsionará  a criação  de 
apego e trará benefícios não só para o desenvolvimento cognitivo, mas irão refletir como a criança 
se relacionará com os outros na fase adulta.
E é nesta fase que uma janela de oportunidades encontra-se aberta e ao  investirmos no 
desenvolvimento de potencialidades, nas relações de cuidado e afeto, servirão como inspiração 
para a criança interagir, se comunicar e desenvolver a capacidade de empatia.
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Joaquim Nathalia Antônia, acompanhada com o irmão



Potencializando 
elementos
Dando significado e transformando 
alguns dos materiais enviados no kit 
em diferentes propostas.
A criatividade e envolvimento das 
crianças

Helena desenhando 
no tecido para, 

depois, se 
transformar em 
almofada  para 

momentos de afeto.

Almofadinha 

Pincel, tinta 
e cores: 

surge um 
colorido 
coração. E, se não podemos 

usar a mesa de luz da 
escola, construímos a 

nossa!
Garantida a diversão!

GiovanaNathaliaAntônia


