
 

Entrevista com Ir. Veroni Medeiros – 
Oportunidades e conquistas 

Bebês e crianças precisam de atenção, amor, 
carinho, limites, conversas, histórias. Brincar com os 
adultos que os cercam também é importante para 
estimular o máximo possível de seus sentidos e para 
que possam se desenvolver de maneira saudável e 
plena. Dessa forma, teremos adultos confiantes, 
inteligentes, desenvolvidos e bem sucedidos. Para 
falar sobre isso, convidamos Ir. Veroni Medeiros, 
Educadora e Assistente Técnica da Coordenação 
Nacional da Pastoral da Criança. 

Entrevistado: Ir. Veroni Medeiros 
Assistente Técnica em Desenvolvimento 
Infantil da Coordenação Nacional da Pastoral 
da Criança  

O que significa oferecer oportunidades para que a criança 
possa desenvolver suas competências e habilidades? 

Habilidades são adquiridas através de estímulos e as competências são mais 
amplas. Oportunidades são os estímulos oferecidos aos bebês em todas as horas 
do dia, durante a amamentação, na troca de olhares e carinhos entre a mãe e o 
bebê, na hora do banho, momentos em que os pais devem brincar e conversar 
com os bebês e as crianças. Nosso papel de pais e cuidadores é oferecer 
oportunidades para que os bebês e as crianças possam se desenvolver.   

De que modo a gestante e seu companheiro podem 
oferecer oportunidades de desenvolvimento para o bebê já 
no ventre materno? 

O bebê no útero já começa a perceber o universo ao seu redor e sentir muitas 
sensações sobre o que acontece do lado de fora. A mãe e o pai devem acariciar 



a barriga, falar, rezar e cantar para o bebê, pois essas atitudes auxiliam no 
desenvolvimento e criam um forte laço afetivo.   

Quais oportunidades podem ser oferecidas aos bebês do 
nascimento aos nove meses de vida? 

Os pais devem ficar felizes e alegres porque estão convivendo cada momento 
com o bebê. Essa convivência de afeto, de cuidado, de pegar no colo, de 
amamentar, dar banho, brincar, conversar, contar histórias, são grandes 
oportunidades para ele crescer e se desenvolver.  

Que oportunidades os pais podem oferecer às crianças 
para o seu desenvolvimento integral? 

É importante lembrar que a criança cresce e está sempre se desenvolvendo e 
que, para cada idade, devemos oferecer diferentes oportunidades. Sempre que 
os pais disponibilizam objetos e espaços para fazer com que as crianças se 
apropriem de estímulos elas realizam muitas conquistas.   

Qual é a importância do ambiente para o desenvolvimento 
da criança? 

O ambiente tem uma importância muito grande no desenvolvimento integral das 
crianças, por isso, devemos criar ambientes alegres e construtivos para os bebês 
e para as crianças. O útero materno é o primeiro ambiente do desenvolvimento 
do bebê e o colo e o berço também são ambientes protetores que levam ao bom 
desenvolvimento. A casa e a família são ambientes muito importantes também, 
pois trazem segurança, acolhida e carinho. A creche e a escola tem um papel 
importante na interação social e na aprendizagem, e quanto maior a interação e a 
convivência fraterna, mais a criança aprende e se desenvolve. 

Como os pais podem estimular as crianças no dia-a-dia da 
família? 

Abraçar as crianças, dar colo, conversar firme e suave, passear de mãos dadas, 
incentivar a troca de carinho, abraçar, escutar e conversar com as crianças sobre 
as coisas que acontecem no dia-a-dia e no ambiente familiar é muito importante. 
Sentar no chão com elas para construir um brinquedo, ler uma história ou tocar 
um instrumento musical são formas de estimular, o que acontece sempre quando 
damos atenção, cuidamos, olhamos e vemos o que as crianças estão fazendo e 
descobrindo. 

 



Com quais materiais a família pode ajudar no 
desenvolvimento da criança? 

A casa e o ambiente familiar são os espaços privilegiados para favorecer o 
desenvolvimento integral das crianças. A cozinha é muito bacana para brincar de 
fazer comidinha, explorar panelas, tampas, colheres de pau, potes coloridos e 
com tamanhos diferentes. Quando a mamãe estiver passando a roupa, é bom 
deixar a criança separar as peças grandes das pequenas, as coloridas das 
brancas e das pretas. É interessante deixar brincar com revistas, tiras de tecidos 
ou TNT, fitas coloridas, panos, objetos de vários tamanhos, potes, assim poderá 
explorar diferentes texturas, cores, noções de grosso, fino, mole, duro, pois a 
casa é o lugar de muitas brincadeiras.   

Que cuidados a família deve ter para promover o 
desenvolvimento infantil? 

Quando a criança explora o ambiente, vem muito desenvolvimento, mas também 
perigos. Por isso, é importante tomar certos cuidados com tomadas, bacias com 
água, ventiladores, facas, remédios, produtos de limpeza. A criança precisa 
brincar muito para se desenvolver, mas a família precisa estar sempre atenta 
vigiando para evitar acidentes, queimaduras, quedas ou outros perigos.  

Como a Pastoral da Criança contribui para que as crianças 
tenham mais oportunidades no seu desenvolvimento?  

Orienta que todas as crianças precisam brincar, interagir, conviver com a família, 
precisam de cuidados, atenção e segurança para se desenvolver bem. 

Entrevistada: Ir. Veneranda da Silva Alencar 
Coordenadora Nacional da Pastoral da Criança 

Por que oportunidades e conquistas são tão importantes 
para o desenvolvimento infantil?  

Dar oportunidades de aprendizagem e desenvolvimento para uma criança é 
acreditar em seu potencial, investir em seu presente e futuro. Muitas crianças 
poderiam se desenvolver tão bem na vida se tivessem tido alguma oportunidade, 
recebido incentivo, elogios, força e motivação dos que estão mais próximos. 
Nunca deixe passar a oportunidade de ajudar uma criança a conquistar seus 
pequenos e grandes sonhos. Com atividades simples e alguns materiais, até 
mesmo recicláveis, a comunidade pode oportunizar muitos momentos de lazer e 
aprendizagem para as crianças. 

Esta entrevista é parte do Programa de Rádio Viva a Vida da Pastoral da Criança.  
Programa de Rádio 1478 - 20/01/2020 – Oportunidades e conquistas 


