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Ronan está muito confuso! Ele costuma ir para a escola enquanto sua
mãe vai para o trabalho, mas semana passada, sem aviso nenhum, a
escola dele fechou. Ele não encontrou seus coleguinhas e nem brincou
no parquinho. Agora ele está em casa e não pode ver seus amigos
porque a escola está fechada. Ele estava acostumado com sua rotina.
Agora ele acorda e não sabe como será o seu dia.
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Seus professores e sua mãe disseram que eles não tiveram escolha.
Explicaram que as escolas estão fechadas por causa de um vírus novo.
Ficar em casa ao invés de ir para a escola pode ajudar as pessoas a não
ficarem doentes agora.
Ronan sabe que de vez em quando as crianças ficam em casa
doentes e não vão para a escola, mas em pouco tempo elas se sentem
melhor e tudo volta ao normal. Essa situação é BEM diferente.
Ninguém da escola está doente, mas as escolas continuam fechadas.
Todo dia sua mãe fala: - “Hoje ficaremos em casa! Não sei ainda
quando as escolas abrirão novamente. ”Ronan não está gostando nada
disso!
Ronan está chateado e brabo. Quando você não sabe o que vai
acontecer, pode sentir algumas emoções fortes. A escola dele está
fechada. Ele quer encontrar seus colegas. Está com saudade de seus
professores e de sua sala de aula. Ele tem brinquedos em casa, mas
como é só ele e sua mãe em casa, não está sendo fácil.
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A mãe de Ronan precisa trabalhar de casa, mesmo que sua empresa
esteja fechada. Ela diz que não está o ignorando de propósito. Isso
também deixa o Ronan brabo. Ele quer brincar e sua mãe só diz:Agora não. Eu preciso usar o computador por mais uns 10 minutos e
depois disso podemos brincar. ”Acontece que Ronan não quer esperar
nenhum minuto a mais!
Sua mãe diz que como a vida está totalmente diferente agora sem
aula que ele pode assistir alguns vídeos e explorar algumas websites
com ela em seu computador. Isso o faz se sentir especial e o deixa feliz.
Só que sua mãe volta a trabalhar no computador quando ele quer que
ela assista `a um vídeo sobre crocodilos com ele. Ele fica brabo de novo
e grita com sua mãe.
Ronan ficou surpreso porque sua mãe gritou com ele também: -Não
tenho culpa dessa situação e preciso trabalhar! Ela nunca gritou com
ele desse jeito antes… Ficar em casa ao invés de ir para o trabalho ou
para a escola deixa as pessoas irritadas e brabas ás vezes.
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Depois de gritar e se sentir irritada, a mãe do Ronan lembrou o quanto
é difícil ser criança sem poder ir para a escola e não estar feliz. Ela
respirou fundo e deixou a raiva passar. Isso a ajudou a perceber como
é bom passar o tempo com Ronan e quantas coisas divertidas e
educativas eles podem fazer juntos. Ela lhe disse: -Vamos andar lá fora
um pouco e depois você pode me ajudar a fazer uma salada para o
jantar. ”Ronan perguntou:- Eu posso ir com meu patinete??? A mãe
sorriu e disse: -Claro que sim!
Eles decidiram ter um momento especial só-nós-dois todos os dias e
sairem para caminhar lá fora. Sua mãe lhe prometeu não atender o
celular se alguém ligar durante esse momento só deles.
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O que mais o Ronan pode fazer que seja uma atividade dentro de
casa? Mamãe respondeu:- “Você pode brincar com qualquer objeto da
nossa caixa de recicláveis”. No reciclável ele achou uma caixa que ele
consegue sentar nela. ”Preciso de uma direção e de rodas (pensou
Ronan)” Sua mãe lhe deu uma fita adesiva para colar a tampa que ele
achou para fazer como direção e rodas e agora ele tem um carro de
corrida! Ronan se sentiu orgulhoso de ter feito seu próprio carro.
Ronan tem uma coleção de barcos no banheiro. Sua mãe colocou
espuma de banho na banheira e ele criou ilhas de espuma para seus
barcos visitarem cada uma delas. Suas mãos e pés ficaram enrugados
porque ele ficou brincando na água por muito tempo. Brincar na
banheira é gostoso!
Falar com as pessoas que Ronan ama por telephone ou vídeo é outra
atividade que ele pode fazer de dentro de casa. Ás vezes Ronan vê os
rostos das pessoas por vídeo e outras vezes é só as vozes deles através
dos telefones. A tia de Ronan disse que ela também está presa em
casa. O vovô dele está frustrado e não pode sair para visitar seus
amigos. Muita gente está sentindo muita coisa diferente sobre esse
vírus.
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Quando Ronan fica brabo e tem vontade de jogar os objetos no chão e
de gritar, sua mãe o ajuda a se acalmar. Ela diz:- Ás vezes precisamos
ter paciência Vamos tentar uma brincadeira prá ajudar? Contamos até
10 e depois repetimos. Vamos tentar? Muito bem! Vamos repetir? 12-3-4-5-6-7-8-9-10. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10. ”Podemos contar com os
dedos também. Quando ele terminou de contar, ele se sentia bem
melhor.
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Ronan e sua mãe estão se adaptando há muitas mudanças enquanto
as escolas estão fechadas, e muitas delas são bem divertidas. Outras
mudanças foram mais difíceis. Mas eles descobriram que podem
cozinhar juntos e que também pode ser muito divertido brincar com
objetos recicláveis e fazer os barcos velejarem na banheira. Isso tudo
ajuda Ronan a se sentir bem e feliz dentro de casa.
Não sabemos exatamente que dia mas a escola do Ronan vai reabrir. E
ele vai voltar a brincar com seus colegas e professores. Quando
acordar pela manhã ele vai saber como será seu dia e a vida voltará a
ser como sempre. Calma e tranquila. Pode esperar.
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