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Padrões de qualidade se destacam no Centro de Aprendizagem 
para a Infância, Toledo, Ohio, EUA 

Maria - O Centro de Aprendizagem 

para a Infância é mantido pela 

Província de Toledo. É uma 

instituição para crianças de seis 

semanas a cinco anos de idade. Este 

Centro, situado em Ohio, é um dos 

poucos Centros de Aprendizagem 

Católicos para crianças em seus 

primeiros anos de vida. A ênfase do 

Centro está na educação e não em 

serviços de creche e berçário. Os 

professores ensinam os valores de 

Jesus. 

De acordo com a Irmã Constance Marie Suchala, dar atenção às etapas do 

desenvolvimento de uma criança é o que é importante hoje em dia. Em seu sexto ano, 

como Diretora do Centro, ela diz: "Pesquisas mostram que o maior desenvolvimento e 

aprendizagem de uma pessoa acontecem na fase de bebê até os três anos de idade. Por 

isso, nos empenhamos em dar atenção para atender estas etapas do desenvolvimento. Em 

cada sala, há professores e coordenadores desenvolvendo planos de aula para o 

crescimento da criança. É importante haver sinais visíveis de que o desenvolvimento está 

acontecendo." 

"Ohio exige que os professores de crianças pequenas tenham uma melhor formação e que 

a aprendizagem precoce e padrões de desenvolvimento  das crianças sejam atendidas. 

Lee Nowak,  professora da pré-escola, diz: "Nossos professores estão aqui para as crianças 

e não apenas por um salário. Nós nos ajudamos mutuamente, elogiamos as crianças e 

dedicamos mais tempo a elas. Temos pais formidáveis e sentimos um verdadeiro espírito 

de comunidade aqui". 

As crianças que frequentam o Centro, a partir de 1 ano, já rezam antes das refeições e a 

irmã Mary Krista Benda, semanalmente, dá 

ensino religioso para as crianças de quatro 

anos. 

Marie Hornyak, a mãe de Max, disse: “Max é 

feliz por estar aqui e vem para a escola, todos 

os dias, pulando! Eu percebi que, ao final de 

sua primeira semana no Centro, ele já se sentia 

confortável, o que me deixou tranquila. Sua 

fala é surpreendente para uma criança de dois 

anos de idade. É consequência do muito que lhe 

ensinam.” Os pais também valorizam o fato de 

o Centro ter um cozinheiro que assegura uma 

boa alimentação para as crianças, de acordo 
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com o que diz a Irmã Constance Marie. 

Além disso, os pais podem acessar um programa de software chamado LifeCubby que é 

um portfólio on-line para registrar todos os aspectos do desenvolvimento da criança e da 

vida cotidiana. Os professores podem informar o quanto uma criança comeu, o seu 

progresso e desenvolvimento, tirar uma foto ou gravar um vídeo da atividade da criança. 

Os pais recebem um e-mail automático, quando um professor publica uma nova foto, 

vídeo ou informações sobre seu filho. 

"Temos alguns avós que moram fora da cidade, até mesmo em outro país e que acessam 

LifeCubby para ver o desenvolvimento e o progresso de seus netos", acrescentou a irmã 

Constance Marie. 

Maria - O Centro de Aprendizagem para a Infância foi fundado em 1990. Em 2010, tornou-

se uma pessoa jurídica independente com um Conselho Administrativo. Atualmente, o 

Conselho está desenvolvendo um plano estratégico para garantir o futuro do Centro. 


