CENTRO EDUCACIONAL MONTESSORI
“Educando para a Vida”
Senhores Pais:
Estas palavras devem ser faladas com a criança dormindo, logo na
primeira hora do sono, com uma voz tranqüila e suave. A pessoa responsável
deve ser a Mãe ou o Pai.
Objetivo: Assegurar para o filho o direito da evolução e afirmar para a criança
que o caminho de crescimento envolve coragem, tranqüilidade e determinação.
Buscar afirmar para a criança um novo comportamento, com atitudes
melhores para a harmonia do Ser, da família e da sociedade.
Suavemente fale as seguintes palavras para a criança durante 20 noites:
Nome da criança
Você é o(a) menino(a) mais meigo(a) que conheço.
Sou tão feliz por você ser meu filho!
Entenda criança amada:
Todas as pessoas gostam de você,
Seus colegas amam você!
Saiba compartilhar esse sentimento com eles.
As professoras amam Você!
Você é fonte de tranquilidade, inteligência e harmonia.
Seja calmo(a), carinhoso(a) e companheiro(a) com seus amigos na escola.
Seus amigos amam você
Suas professoras amam Você
Veja (nome da criança): as pessoas estão sorrindo para você.
Todos te amam,
Nós te amamos.
Sinta segurança, tranquilidade e alegria.
Você possui dentro de você coragem, determinação, confiança.
Você é o (a) filho(a) que sempre quis ter.
Você consegue realizar muitas coisas boas.
Você consegue fazer tantos amigos, dar tantos sorrisos.
Você cativa as pessoas por ser uma pessoa suave e amigo(a).
Mesmo quando estou distante de você meu amor lhe acompanhará.
Nunca se sinta sozinho (a)! A mamãe está sempre por perto mas você tem
hora para estar comigo.....
Você estará sempre na companhia de boas e agradáveis pessoas.
Sinta segurança por estar crescendo, e saiba: você não está sozinho(a).
Vivemos unidos até mesmo em pensamento.
Eu nunca vou te abandonar, mas preciso trabalhar.
Você precisa entender que a mamãe não pode ficar contigo sempre,
Mas estarei sempre por perto, você precisa confiar em mim
Você precisa confiar nas suas professoras
Fique tranquilo que seus dias serão mais agradáveis
Filho(a) amado(a)! Você é fonte de inteligência, amor e carinho.
Amo Você! Sua luz ilumina meu viver.
Tenha um sono Tranquilo.

