
 ESPAÇO KIDS
Sejam Todos Bem Vindos

•   Nosso espaço kids é destinado a crianças de 2 a 10 anos.
Informamos que nós da Divina Comédia destinamos um espaço de nossa casa
às crianças , justamente por que gostamos de receber os pequenos em nossa
casa. Sabemos da grande correria que aflinge o dia a dia das famílias e como
é difícil momentos que se possa relaxar e celebrar a vida junto com aqueles
que amamos. Acreditamos acima de tudo que as famílias podem se divertir
juntas,  ter  momentos  deliciosos  em  nossa  casa,  por  isso  equipamos  este
espaço  com  games,  f ilminhos,  brinquedoteca,  mini  cozinha,  recheamos  de
almofadas  e colocamos uma monitora a disposição das crianças.
Também reinteramos  que  apesar  de  disponibilizarmos  este  espaço  para  as
crianças,  f ica  a  critério  dos  pais  permitirem  ou  não  que  seus  f ilhos  o
frequentem e principalmente ponderem se eles tem autonomia suf iciente para
estarem em meio ao grupo sem sua supervisão exclusiva, já que a monitora
cuida de todo o grupo, não podendo se responsabilizar especialmente por uma
só criança. 
Pedimos que os pais f iquem sempre atentos aos seus f ilhos, por isso sempre
que possível destinamos as mesas mais próximas do espaço kids, e também
disponibilizamos um monitor que transmite a camera interna da sala.
Essa faixa etária mínima, de 2 anos,  foi imposta considerando autonomia,
não necessidades de cuidados exclusivos, já que possuímos um espaço pequeno
frequentado por uma extensa faixa etaria de crianças convivendo juntas e
apenas 1  monitora para interagir,  cuidar, dirigir brincadeiras, organizar   e
incentivar o convivio e a generozidade entre as crianças de modo que todos
possam se revezar nos games e brinquedos  e, por f im, intervir ou quando
necessário,  informar  aos  pais,  sobre  qualquer  comportamento  inadequado
como:                                                                                            

– Agredir f isica ou verbalmente um colega ou a própria monitora 
– Danif icar,  propositalmente,  algum brinquedo da salinha,  após  ter  sido

previamente advertido pela monitora
– Privar os colegas do convívio hamornico e divertido, insistindo em um

comportamento agressivo, opressivo, discriminátório contra um colega
ou monitora mesmo após já ter sido advertido pela monitora.

Nosso espaço Kids espera vocês, cheio de diversão e amor! 


