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OBSERVAÇÃO:

RESUMO: O Com Viver: a vida com as crianças, é um podcast cujo objetivo é o de se constituir como
uma rede de apoio aos cuidadores de crianças durante o distanciamento social. Isso porque, é
reconhecido o estresse tóxico que assola as famílias nestes tempos pandêmicos, ocasionado pela
pressão do isolamento, medo em função de questões sanitárias, diﬁculdades de ordem econômica e,
ainda, a sobrecarga de trabalho por ter que conciliar as atividades laborais, domésticas, cuidado com as
crianças e, ainda, o ensino remoto da educação básica. Tudo isso termina por contribuir para
ampliação de episódios variados de violência e agressão que terminam por comprometer o
desenvolvimento infantil para além destes tempos atuais. Compreendendo, então, a necessidade de
fornecer subsídios cognitivos e afetivos aos educadores parentais, este projeto se propõe a trazer
reﬂexões que favoreçam formas mais positivas de relacionamento entre adultos e crianças.
Pretende-se, através da linguagem oral, construir discussões mais acessíveis às famílias que, já
sobrecarregadas, podem ter mais facilidade em escutar propostas do que realizar suas leituras. Todas
as discussões são realizadas com pesquisadores nacionais renomados, cujas produções cientíﬁcas se
debruçam sobre as áreas da educação e do desenvolvimento infantil. Trabalharemos neste projeto
usando o recurso dos Podcasts, que são linguagens de áudio através dos quais se divulgarão os
conteúdos centrais nas discussões. Os membros que fazem parte do Projeto irão construir roteiros
contemplando temas de interesse geral, Convidarão especialistas para tratar dos temas, farão edição
de áudio dos programas e divulgarão em plataformas gratuitas de Podcast.

