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PREZADOS FAMILIARES:
O Projeto Eco Mirim oferece a vocês o Livro da família. Nele,
apresentamos dicas, esclarecimentos e orientações sobre como
atender à criança e cuidar dela em casa.
Os ambientes que a criança frequenta e a convivência com os
familiares contribuem diretamente para o desenvolvimento
infantil.
Educadores e familiares desejam que a criança se desenvolva e
atue de forma cada vez mais independente e autônoma. Para
que isso ocorra, todos os envolvidos precisam atuar consciente
e responsavelmente no processo de educação da criança.
O ser humano é único em suas emoções, sensações,
comportamentos e percepção de tudo que o cerca, não
existindo, portanto, um modelo de como se deve criar um filho.
No entanto, algumas orientações podem facilitar o cotidiano,
tornando-o estimulante e com muitas possibilidades para que
a criança possa se desenvolver ainda mais.
Esperamos que este livro possa se transformar em um guia
de reflexões aos familiares sobre as possibilidades de atenção
dispensada às crianças, respeitando os estilos e a amp
ampla
diversidade dass famílias brasileiras. Por meio deste recurso
pedagógico, torna-se
orna-se possível um projeto educativo
ntre vocês e a escola
l que
qu
em parceria entre
escolheram para
filho(a).
ara seu(sua) filho
o(a).
Abraços,
Equipe editorial
rial

R
Á
IO
M
U
S
Conheça melhor o Projeto Eco Mirim - Educação Infantill ........ 6
........... 8
Os primeiros dias na escola ..........................................................
Para fazer em família 1 ................................................................
........... 11
............ 12
Família .............................................................................................

O relacionamento com os filhos .............................................................
.............. 13
Limites: Um desafio possível ........................................................14
.............14

Choros, birras e teimosia ........................................................................
................ 15
Para fazer em família 2 ...............................................................
............. 18
Saúde, cuidado e bem-estar das crianças pequenas .............. 19
Para fazer em família 3 ................................................................
............... 21
Para fazer em família
fam
............... 24
4 ...............................................................

Acompanhamento médico e odontológico ..............................................
Acompanhament
................... 25
Vacinação ........
.................... 25
................................................................................................
Sono ...................................................................................
.........
................ 26
Alimenta
................. 27
Alimentação ..................................................................

A arte
ar de produzir apetite ...................................................
...................... 27
Um cardápio balanceado .....................................................
..................... 28
Autonomia na alimentação ................................................
Auto
....................... 29
Ambiente para se alimentar ................................................
Amb
........................ 29
O que
q levar na lancheira? ...................................................
........................ 30
Para fazer em família 5 ...................................
Par
.................... 32
Pre
nças ............ 33
Prevenção
de acidentes com crianças

Quedas ................................................................................
Que
.......................... 33
Parquinho ...........................................................................
Par
........................... 33
Afogamento
A
....................................................................
............................ 34
BBrinquedos ......................................................................
............................ 34

Envenenamento e intoxicação .................................................................
Enve
........................................... 34
Atropelamento ........................................................................................
Atro
........................................... 35
Sufo
........................................... 35
Sufocação e engasgamento ....................................................................
Queimadura ............................................................................................
Qu
........................................... 35
A criança
crianç e seu desenvolvimento ...............................................
.................................... 36

Desenvolvimento das crianças de 3 anos ................................................
De
........................................... 37
Para fazer
fa
em família 6 ............................................................... 38
Por que as crianças mordem? ..................................................... 39

O que fazer quando a criança morde? ....................................................40
A oral
oralidade das crianças de 3 anos ............................................41

Recitar parlendas ...................................................................................... 41
Recontar histórias..................................................................................... 43
A imp
importância da leitura na formação das crianças ............. 44

Os contos de fadas ................................................................................. 46
Para fazer em família 7 ............................................................... 50
Brinque com seu filho ................................................................... 52
Brin

Brincadeiras para diversão em família ..................................................... 52
A cr
criança e a música .................................................................... 55
criança e a tecnologia .............................................................. 57
A cr
Oa
amor à natureza começa em casa ........................................
.................... 58

Ideias para apreciar e cuidar da natureza ..............................................
........................ 58
Referências ....................................................................................
Re
.................... 60
Anexos .............................................................................................61
An
.....................61

E L H OR O
M
C
M
IRIM
O
O
C
T
E
E
J
O
O NHEÇA

PR

DUC AÇÃO

E

INFANTIL

O Projeto Eco Mirim – Educação Infantil é constituído de materiais didáticoss
que visam atender às necessidades de aprendizagem das crianças e proporcionarr
apoio ao seu fazer, agir e pensar. Há informações e sugestões aos professores, além
de orientações às famílias. Conheça, a seguir, os itens que compõem o Projeto.

Para a criança e a família

Livro da criança
Este Projeto é composto de Livros multicampos e dos respectivos Livros de material de apoio dos grupos 3, 4 e 5. No Grupo 3, os livros têm formato horizontal. Nos
Grupos 4 e 5, o formato é vertical e, além dos livros já mencionados, as crianças de 4 e 5
anos recebem os livros Com todas as letras e Números em ação.
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Os livros do Eco Mirim apresentam um projeto gráfico atrativo, atividades desafiadoras e espaços de produção adequados, considerando as necessidades infantis. Está organizado em trilhas
de aprendizagens visando contextualizar as práticas sociais, as linguagens e os conhecimentos.
As crianças terão a oportunidade de conhecer a Turma da onça, composta de três animais de
diferentes biomas brasileiros. No Grupo 3, a ênfase é dada à Mata Atlântica, e o personagem
que interage nas páginas do livro com as crianças é o mico-leão-dourado. No Grupo 4, é o loboguará, contemplando o bioma do Cerrado. No Grupo 5, a onça-pintada é o personagem principal
no trabalho com a Amazônia. Além disso, a onça é a mascote de todo o Projeto.
Nas trilhas de aprendizagem, são explorados, de forma articulada, os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento dos cinco campos de experiências previstos na BNCC:
•
•
•
•
•

6

O eu, o outro e o nós (EO)
Corpo, gestos e movimentos (CG)
Traços, sons, cores e formas (TS)
Escuta, fala, pensamento e imaginação (EF)
Espaços, tempos, quantidades, relações
transformações (ET)
T)
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Livro da família

Livro da rotina
Por meio do Livro da rotina, os familiares
podem se comunicar com a escola, tomando ciência
das necessidades e dos acontecimentos relacionados à
criança, como pedidos de envio de materiais, eventos,
alimentação, uso de medicamentos, etc. É fundamental
preencher as páginas de dados pessoais, a fim de que
todas as informações relativas à criança fiquem registradas, como nome das pessoas que devem ser avisadas em
caso de emergência, nome de quem está autorizado a
buscar a criança na escola, alergias e restrições
alimentares, entre outras.
Além disso, é importante verificar o Livro
da rotina diariamente, fazendo anotações para
facilitar o bom relacionamento entre a escola
e a família.

As orientações e as dicas a que os
familiares têm acesso no Livro da família favorecem o acompanhamento das
conquistas, do crescimento, da saúde e
do desenvolvimento da criança. Esse livro
pode ser consultado durante todo o ano
letivo, visando ao bem-estar e ao êxito escolar da criança.

Para o professor

Livro do professor
O Livro do professor apresenta indicativos de planejamento e de
ação para que cada educador possa
organizar sua dinâmica de trabalho,
além de informações que ajudam na
realização intencional das atividades
propostas no Livro multicampos.

Cartazes
Esses recursos auxiliam
o professor a compor o espaço da sala, criando um
universo que dialoga com as
atividades apresentadas no
material didático.

Playlist do
Projeto Eco Mirim
O professor poderá acessar, por
meio de QR Codes disponíveis nas páginas do Livro do professor e dos demais
livros do Projeto, áudios com músicas,
cantigas e canções, sons de diferentes
fontes sonoras, declamação de poemas e
contação de histórias.
A playlist foi elaborada com o intuito de enriquecer o repertório de histórias
infantis e as experiências sonoras e musicais das crianças.
LIVRO DA FAMÍLIA
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OS PRIMEIROS
DIAS NA ESCOLA
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hegou o tempo de ir para a
escola. A criança passa a viver momentos de encontros
e despedidas. Encontro com uma
nova realidade, um novo grupo de
convivência. Despedida dos professores anteriores, caso ela já tenha frequentado a creche, de familiares e demais
pessoas que cuidam dela.
Mesmo que seja por apenas um período do dia,
para as crianças pequenas é uma aprendizagem lidar com esta reorganização de rotina, tempos, espaços e relações. Por isso, os primeiros dias de aula
podem ser difíceis. Muitas crianças ficam ansiosas e
desconfortáveis por terem de permanecer algumas
horas longe de seus familiares e de seu lar.
Para aquelas crianças que estão ingressando na
escola, os primeiros dias significam o enfrentamento de uma situação totalmente desconhecida. Por
outro lado, para aquelas que já haviam frequentado
a creche no ano anterior, o início de outro ano, após
o período de férias, pode significar ter de reviver a
angústia da separação.
É preciso oferecer tranquilidade às crianças
no período de adaptação, pois, se para algumas
esse processo pode ser extremamente empolgante e curioso, para outras podem ocorrer algumas
alterações de comportamento provocadas
pela mudança de rotina, como:

8
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É preciso oferecer
tranquilidade às
crianças no período
de adaptação [...]

•

desordens no apetite ou no sono;

•

retomada de palavras e formas de falar
de etapas que já haviam superado;

•

retomada de comportamentos de fases
anteriores de seu desenvolvimento;

•

pouca interatividade com outras crianças e isolamento;

•

dependência de determinada pessoa
ou objeto, como brinquedo, paninho,
roupa de uma pessoa muito querida.

Sabendo disso, as famílias podem
podeem
xiliar
utilizar algumas estratégias para aux
auxiliar
as crianças nesse
esse processo de adaptação.
adaptaação

© Sh

Nos dias que antecedem
o início do ano letivo

Nos primeiros
dias de escola

Converse sobre a escola, contando o que
sabe que a criança vai encontrar lá, mas evitando falar daquilo que você desconhece,
para não gerar falsas expectativas.

Envolva a criança no momento de organização dos materiais na mochila, preparação da
lancheira, etc.

Conte sobre algumas brincadeiras que podem acontecer na escola, como pega-pega,
amarelinha, pular corda, etc.

Procure ser pontual, evitando atrasos ao levar e buscar a criança na escola. Isso faz com
que ela se sinta mais segura.

Conte que ela fará novos amigos e/ou irá
reencontrar os amigos da creche, gerando
entusiasmo e expectativa.

Combine atividades para fazer com a criança
no retorno da escola, como um bolo, um passeio ou a leitura de um livro.

Envolva a criança em preparativos como
compra e organização de materiais escolares
e uniforme.

Evite despedidas longas, haja naturalmente
dizendo à criança que mais tarde retornará
para buscá-la.

Se possível, leve a criança para conhecer a
professora e a escola.

Se a escola permitir, deixe a criança levar um
objeto que a conforte, como um paninho ou
um brinquedo.

ut t
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Despedir-se da família ao chegar à escola é um
ritual de extrema importância para a criança. No
entanto, é preciso que os familiares se despeçam dela rapidamente, dando-lhe um beijo
e dizendo de maneira firme que voltarão ao
final do período para buscá-la. Depois dessa
despedida, os pais devem se retirar, mesmo
que a criança chore. Ela estará muito bem
amparada pelo professor, que logo vai envolvê-la nas atividades programadas para o
dia.

É fundamental que pais e professores
trabalhem de forma colaborativa nesse momento inicial, de modo a oferecer o suporte necessário
para que a criança sinta vontade e prazer de ir à
escola. O desenvolvimento de um trabalho organizado,
que transmita segurança e bem-estar à criança, é facilitado pela criação de brincadeiras e atividades que envolvam a turma em mom
momentos
prazerosos.
mentos divertidos e praze

©Shutterstock/MBI

Em hipótese alguma, os familiares
devem sair da escola sem se despedir da
criança como se estivessem fugindo dela.
Esse comportamento transmite insegurança e torna a adaptação muito difícil.

Vale
Va
a
lembrar

10
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•

Converse
C
sempre com os professores e/ou coordenação
sobre
sso seus anseios, sentimentos e dúvidas. Eles estão
d
disponíveis
para ajudar e, assim como você, desejam que a
ccr
criança
se sinta segura e confortável no espaço da escola.

•

Cada
Cada criança reage de maneira
mane própria às situações. Tente
lhhe transmitir segurança e respeite o seu tempo.
lhe

•

Seja
SSeeja paciente! Lembre-se: todos os envolvidos estão mais
sensíveis
sseensíveis nesse momento de adaptação escolar.

PARA FAZER
EM FAMÍLIA 1
Auxilie a criança a registrar livremente, por meio de um desenho,
como foram os primeiros dias de escola neste ano.

Meus primeiros dias de escola
Quando foi o primeiro dia de escola? Anote a data ao lado.
Pergunte à criança sobre as coisas de que está gostando na escola. Depois, escreva-as no espaço a seguir.

LIVRO DA FAMÍLIA
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FAMÍLIA
©Shutterstoc

A

organização familiar está inserida em uma
sociedade de hábitos e diversidade cultural
próprios, da qual a criança faz parte. Essa
criança, portanto, sofre as influências do meio em
que está inserida, mas também o influencia. Mesmo
em contato com pessoas em outros ambientes, como
a escola, por exemplo, é na família que a criança tem
seu principal ponto de referência. É no seio familiar
que ela busca apoio, recebe exemplos de comportamento e de atitudes e coloca-os em ação no seu dia a
dia. Na família, ela deve encontrar amor, compreensão, respeito e ajuda para desenvolver sua personalidade. No ambiente familiar, a criança conquista a
segurança emocional que a tornará capaz de um dia
sair de casa e realizar seu próprio projeto de vida.
Para isso, é preciso que a relação entre os familiares e a criança seja harmoniosa, saudável, plena de
atenção, cuidado e amor. Criar um ambiente harmonioso em uma família nem sempre é fácil, afinal, ela
é formada por pessoas com interesses e necessidades
diversos que, muitas vezes, conflitam entre si.
É necessário ter consciência de que essas diferenças sempre existirão. O que fazer, então? É preciso trabalhar em conjunto e enfrentar os problemas
de frente; criar momentos para avaliar as mudanças
ocorridas ou determinar quais mudanças são necessárias; fazer acordos e negociar possibilidades de
resolução das situações conflituosas. É fundamental
que a família ensine à criança quais são os princípios corretos de convivência, ajudando-a a consolidar esses princípios. À medida que ela cresce, deve ir
exercendo, pouco a pouco, sua liberdade individual,
dentro dos limites preestabelecidos. Nessa trajetória,
torna-se essencial explicar à criança que as escolhas
e as decisões têm consequências, tanto positivas
como negativas, e que devemos assumi-las.

12
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[...] é na família
que a criança tem
seu principal ponto
de referência.
©Shutterstoc
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O relacionamento com os filhos
©Shutterstoc

k/Imtmphoto

Conquistar a confiança de uma criança é um trabalho que deve
se estabelecer logo no início do relacionamento entre ela e os pais
e/ou responsáveis. Ao longo dos anos, esses laços de confiança farão com que ela se torne cada vez mais autônoma e independente. É
preciso, para isso, ouvir a criança com atenção, fazer-lhe perguntas
que a façam perceber o seu interesse pelo que ela está querendo
dizer e pelo que acontece com ela. Isso é muito diferente de interrogá-la, como se quisesse invadir a sua privacidade.

©Shutterstoc
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Diante de tais desafios, listamos a seguir algumas dicas de como
ç nesse universo de descobertas e de curiolidar com a criança
sidades que ela enfrenta diariamente.

•

•

•

A conversa é ffundamental.
d
l Sempre converse
com seu filho. O diálogo é o melhor caminho
para manter um relacionamento saudável e
negociar eventuais conflitos.
Procure, sempre que possível, divertir-se com
seus filhos. Organize passeios ou atividades
em família: assistir a um filme ou a um teatro de fantoches; visitar um zoológico; fazer
piqueniques; caminhar em um bosque; fazer
viagens; entre outras possibilidades. O que
será feito ou o destino do passeio não é o
mais importante. O que importa é que vocês
fiquem juntos, dediquem um tempo para vocês, deem atenção e apreciem a companhia
uns dos outros. Sentem-se à mesa para comer
juntos, ao menos em uma refeição do dia.
Admire seu filho e o elogie. Valorize o esforço dele e o parabenize sempre que conseguir

uma vitória e apresentar um comportamento adequado e esperado, como usar
ar o banheiro sozinho ou
lembrar-se de guardar os brinquedos, entre tantas
outras conquistas.
•

Diga “eu te amo”. Externar sentimentos é importante
para estreitar a relação.

•

Não ignore ou despreze seu
eu filho, mesmo que ele
e-o com tranquilidade e
esteja fazendo birra. Escute-o
ajude-o a se acalmar quando
do estiver agitado ou nervoso. Ele precisa saber que é amado e compreendido.
compreendidoo.

•

Erra
raar
Peça desculpas ao seu filho, quando necessário. Errar
faz parte da vida do ser humano,
umano, e não é pporque
o qu
or
que
somos adultos que não estamos
stamos sujeitos ao equí
equívoco. Os erros podem criar excelentes situações de
aprendizagem.

LIVRO DA FAMÍLIA
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LIMITES: UM
DESAFIO POSSÍVEL

U

ma das missões dos pais e/ou dos responsáponsáveis é a transmissão de valores éticos e morais
aos seus filhos por meio de palavras e atitudes.
titudes.
A criança aprende vendo e escutando e, assim,
m, passa
a reproduzir os valores recebidos dos familiaress em seu
comportamento. Por isso, precisamos refletir a cada momento sobre as atitudes e decisões que tomamos.
mos. Educar
significa cuidar da criança e propiciar a ela situações
ações em que
possa brincar, aprender e desenvolver suas capacidades.
acidades. Com
onar com outras
a orientação de adultos, ela aprende a se relacionar
pessoas, a se comportar em diferentes ambientes e a apresentar
atitudes adequadas às diferentes situações que vivencia.
Quando é pequena, a criança estabelece com os pais e/ou responsáveis uma relação de dependência. Durante esse período, os pais
decidem “o quê”, “como” e “quando” ela deve fazer algo e julgam o
que é melhor e mais correto, baseando-se em seus valores e princípios. Essa relação de intensa dependência vai se modificando
à medida que a criança cresce. Aos poucos, ela começa a
demonstrar desejos, intenções e vontades.
Nas relações com outras pessoas, a criança também aprende a respeitar o outro e a
confiar nele e em si mesma, a entender
os acontecimentos ao seu redor e a
conquistar conhecimentos a respeito
de diferentes aspectos da cultura
da qual faz parte. Educar, portanto, é uma tarefa muito complexa,
que requer a busca constante
pela melhoria das relações e
das atitudes com os filhos a
cada dia.

©Sh
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É importante compreendermos que a maneira mais eficaz e conhecida até hoje para
se aprender
a
a fazer algo é fazendo, ou seja, experimentando, errando, consertando os
erros, tentando mais uma vez. Por isso, é fundamental deixar que a criança participe de
algumas decisões sobre questões que a interessam, na medida do que ela tem condições
de fazer e sempre com a ajuda e a supervisão de um adulto. Por exemplo: escolher as
roupas ou o tipo de penteado que deseja usar naquele dia (desde que sejam adequados
à ocasião), opinar sobre o que gostaria ou não de fazer ou de comer, etc.

©Shutterstock/Africa Studio

Normalmente, a família estabelece funções, papéis e define uma
hierarquia entre seus membros. Nessa definição de funções, os
pais e/ou familiares precisam compartilhar as responsabilidades com os filhos. Para isso, é importante que haja
diálogo e cumplicidade entre os adultos, principalmente quando um deles for chamar a atenção do
filho ou ensinar algo a ele. Nesses momentos,
é preciso respeitar as orientações que estão
sendo dadas à criança, mesmo que não se
concorde inteiramente com elas, para não
desautorizar quem o faz diante da criança. Depois, a sós, os adultos podem conversar a respeito da situação, procurando
encontrar o equilíbrio entre a atitude tomada e aquela que seria ideal. É fundamental
que não existam discussões entre o casal e/ou
responsáveis em relação à educação da criança
na frente dela.

Choros, birras e teimosia

A criança pequena ainda não aprendeu a identificar os sentimentos de frustração, tristeza e raiva e, especialmente, a lidar com eles
e, por isso, ao passar por situações que provoquem essas emoções,
podem ter reações que desafiam quem está por perto.
As dicas apresentadas no quadro da página a seguir contribuem,
de forma prática, para ajudar os familiares a educar a criança em momentos de choros, birras e teimosia. Lembramos, no entanto, que não
se tratam de regras, apenas orientações, pois cada criança deve ser
tratada de forma única, respeitando-se
p
seu tempo
p de amadurecimento, seu
s u temperamento
se
tempperamento e os seus costumes, relacionados ao ambiente
c lttur
cu
ural
al em que está inserida. O importante é não perder a paciência,
cultural
demonstrar
demoons
de
nstrrar
a ssegurança
egurança e tomar atitudes que ajudem a criança a se
eg
acalmar
acal
ac
alma
m r e su
ssuperar
peera
rar os
o momentos de crise.

O importante
é não perder
a paciência,
demonstrar
segurança e tomar
atitudes que
ajudem a criança
a se acalmar
e superar os
momentos de crise.
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POR QUE
GERALMENTE
OCORRE?
• Ao chorar,
as crianças
demonstram
sentimentos,
medos e
frustrações, entre
outras emoções.

RO
C H O RO

O QUE FAZER?

• Procure verificar e entender o motivo do
choro. Compreenda que o choro é uma
manifestação de sentimentos.
• Acolha e acalme a criança.

EVITE

• Colocar a criança numa
posição fragilizada, com
comentários, como: “Que dó,
coitadinho...”.

• Em seguida, ajude-a a identificar porque
estava chorando e a lidar com o problema.
Exemplo: “Você estava chorando porque
não encontrava a sua blusa. Que tal da
próxima vez pedir ajuda para procurarmos
juntos?”.

• Realizar promessas que não
podem ser cumpridas ou
negociar o fim do choro com
chantagens. Por exemplo:
“Se você parar de chorar,
vou lhe dar o brinquedo que
você tanto quer!”.

• Explique à criança, de maneira firme e
respeitosa, que com essa atitude ela não
vai conseguir nada.

• Ceder a chantagens ou
chantagear a criança. Por
exemplo: “Se parar com
isso, você pode comer
a sobremesa antes do
jantar” e “Tudo bem, eu
deixo você ver mais um
pouco de televisão antes
de tomar banho”. Ao
perceber que o adulto cede,
a criança certamente vai
repetir a atitude em outros
momentos.

s
ightField Studio
©Shutterstock/L

©Shutterstoc
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B IR RA

• A criança está
percebendo que
alguma atitude sua
pode manipular
os adultos em prol
daquilo que ela
deseja naquele
momento ou é uma
forma de chamar
atenção.
• A criança acredita
que poderá
conseguir o que
deseja ao se utilizar
do choro constante
e insistente, de
gritos e da atitude
de se jogar no chão.

• Produza um barulho, como bater palmas,
para indicar à criança que é hora de
parar.
• Avise que você vai se afastar até que ela
se acalme. Mas, só se afaste se verificar
que ela não corre algum risco.
• Caso perceba que a criança esteja fora
do controle, será necessário acalmá-la,
com colo, um pouco de água ou um
abraço. Mas deixe claro que você não
aprova aquele comportamento.

• A criança demonstra
que não está
encontrando formas
de lidar com a
frustração.

©Shutterstoc

k/Sharomka

• A criança está
testando limites
e tentando
compreender até
onde pode ir ao que
se refere às regras
de convívio social.

• Estabeleça regras e combinados.
As crianças pequenas ainda estão
desenvolvendo as habilidades sociais
e precisam da mediação dos adultos,
estabelecendo limites, conversando sobre
o bem-estar delas e das pessoas que estão
ao seu redor.

• A criança ainda
está aprendendo a
tolerar frustrações.

• Deixe claro quais são as regras e as
consequências de obedecê-las ou não. A
criança precisa saber o que se espera dela
para reagir de forma adequada.

T EI M O SI A
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• Procure intervir, logo que comece a
teimosia, com medidas que demonstrem
quais são as consequências relacionadas
aquele comportamento. Por exemplo, se a
criança está usando o brinquedo para bater
em outra criança,
nça
ç , retire o brinquedo dela.

• Alimentar a discussão.
• Dizer sim e mudar de opinião
após a birra. Isso alimenta
o ciclo de manipulação
da criança em relação aos
adultos.
• Gritar. As crianças pequenas
aprendem por imitação. Pode
ser que, naquele momento,
a criança pare de teimar
ao ouvir gritos, mas ela vai
aprender que esse é um
modo de resolver conflitos.
Da próxima vez, ela poderá
se utilizar de gritos para
conseguir o que deseja.

Ao contrário do que muitas pessoas pensam, lidar
com situações de choro, birra e teimosia não é difícil.
É preciso ter firmeza, sem nunca desrespeitar
a criança. Os pais e/ou responsáveis devem
procurar compreender esses comportamentos e saber conduzi-los com sensibilidade, afinal, ao longo de toda a sua
vida, a criança vai se deparar com regras sociais, com limites que indicam
e determinam direitos e deveres.
Portanto, é preciso ensiná-la a lidar
com frustrações.
É de grande valor que familiares
e educadores troquem informações sobre o comportamento da criança, para
que assim possam estabelecer a melhor
forma de conduzir as situações, ensinando-a a
conviver em sociedade.

© Shu
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Vale lembrar
Compreender o sim e o não ajuda a criança a perceber o próprio entorno, avaliar suas ações e decidir
sobre elas, verificando o impacto e as consequências
onsequências
equências
das mesmas. Estabelecer limites é um atoo dee amor!

©Shutterstock/Rawpixel.com
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PARA FAZER
EM FAMÍLIA 2
Combinados da nossa família
Conhecer e respeitar os combinados da
família é um dever de todos, crianças e adultos, que melhora a convivência, como vimos
anteriormente. Recorte as plaquinhas presentes na página 61, do anexo deste livro,
para realizar alguns combinados. Vocês podem pensar em atitudes que agradam e, por
isso, devem ser cultivadas, e outras que desagradam e, portanto, devem ser evitadas.

Os adultos podem escrever os combinados nas plaquinhas após o bate-papo com a criança, momento em que
devem instigá-la a emitir suas opiniões, sem interferências.
Depois, colem as plaquinhas no espaço desta página e registrem com desenhos os combinados que fizeram.
Pode ser que a criança ainda não desenhe convencionalmente, mas, lembre-se de que o mais importante é a
participação dela nesse processo. Se preferir, utilize imagens de revista ou fotografias para fazer colagens.

C
Co
m os
o combinados
com
Com
prontos, retorne a esta página com a criança sempre que for necessário relembrá-los!
18
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SAÚDE, CUIDADO
E BEM-ESTAR DAS
CRIANÇAS PEQUENAS

Art. 7º – A criança e o adolescente têm direito à proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o
desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência.
BRASIL. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Estatuto da Criança
e do Adolescente (ECA), nº. 8.069, de 13 de julho de 1990. Brasília: 1990.

P

ara assegurar esse direito, é necessário promover a aprendizagem da criança sobre como
cuidar do seu próprio corpo e bem-estar. Isso
já deve se iniciar nos primeiros anos de vida. Prezar
pela saúde e higiene do próprio corpo, com autonomia, é essencial para a qualidade de vida. Família
e escola têm, então, por objetivo, garantir as condições de saúde, mas também, possibilitar gradativamente que a criança consiga perceber e realizar
ações de autocuidado.
Por isso, é importante encontrar o equilíbrio
entre aquilo que fazemos pela criança e aquilo que
ela pode fazer sozinha. Muitas vezes, pode parecer
mais rápido e mais fácil fazer pela criança. Em outros momentos, há receio em permitir que ela realize determinadas ações, como escovar os dentes,
pois ainda não sabe e ficará mal feito. Contudo,
precisamos levar em conta que as crianças são muito observadoras e curiosas e, rapidamente, passam
a imitar nossas ações. É evidente que falamos de
uma autonomia monitorada. Ao escovar os dentes,

©Shutterstock/Regreto

é necessário demonstrar a ela os procedimentos,
para que se aproprie do conhecimento aos poucos.
Afinal de contas, é fazendo que se aprende!
As crianças podem se envolver em diferentes
possibilidades de cuidado consigo mesmas. Veja
algumas dicas:
Lavar as mãos: incentive a criança a lavar
as mãos antes das refeições, após utilizar o
banheiro ou ao retornar da rua. Uma dica
interessante é providenciar um banquinho
para que ela consiga alcançar a pia, com
o seu auxílio e supervisão. Dessa forma,
ela terá a possibilidade de desenvolver autonomia para essa ação. A sequência de
imagens a seguir pode ser apresentada a
ela, a fim de que aprenda o procedimento
correto para eliminar vírus e bactérias das
mãos. Lavar entre os dedos, o dorso das
mãos, pulsos e unhas é muito importante.

LIVRO DA FAMÍLIA
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Para a prevenção de doenças, é necessário ensinar a criança a assoar o nariz sozinha. Quando
perceber que o nariz dela está escorrendo, coloque-a diante do espelho e convide-a a se observar.
Peça para que pegue um lenço de papel ou um pedaço de papel higiênico, ajudando-a a estabelecer
a quantidade necessária, e peça que limpe o nariz.
Em seguida, se ele ainda estiver sujo, peça a ela
que pegue mais papel e limpe-o mais uma vez, até
que esteja completamente limpo. Tenha paciência
ao pedir-lhe para assoar. Conte à criança que ela
deve colocar a “sujeirinha” para fora, fazendo um
movimento parecido com o que ela faz com a boca
ao assoprar;
p só que
q em vez de assoprar
p com a boca,
ela fará isso com o nariz. Lembre-se de orientáorientá-la a
lavar as mãos depois que o nariz estiver limpo.

Tomar banho e vestir-se: as crianças de
3 anos ainda não devem tomar banho sem
a supervisão de um adulto. Entretanto,
podem começar a realizar pequenas ações
que antecedem esse momento, como tirar os sapatos e as roupas. É importante
incentivá-las a colocar suas roupas sujas
em um cesto ou no lugar utilizado pela família para esse fim. Elas podem, também,
auxiliar a pessoa responsável pelo banho,
alcançando xampus, sabonetes e demais
itens necessários. Gradativamente, podem
aprender a ensaboar o corpo.

É importante fazer com que o banho seja um
momento agradável e relaxante, afinal, as crianças
estão aprendendo sobre si mesmas e sobre a própria higiene e bem-estar. Para este momento, vale
realizar algumas brincadeiras. Para isso, deixe alguns potes à disposição para brincar de encher e
esvaziar ou, então, para brincar de lavar o box ou
os azulejos. Outra possibilidade é brincar de desenhar com os dedos no vapor que fica no box e nos
azulejos. Mas, lembre-se de não desperdiçar água.
Realize as brincadeiras nos dias mais quentes, com
o chuveiro desligado.
No momento de secar a criança, você pode pedir a ela que seque entre os dedos das mãos e dos
pés, com o seu auxílio. Será preciso ajudá-la a se
vestir, mas ela pode tentar colocar a parte de baixo
da vestimenta (calça, saia, shorts), por ser mais fácil. Possibilite, também, que ela faça tentativas de
calçar os sapatos.

Dica!
Para deixar a brincadeira
co
com água e potes ainda mais
di
divertida, utilize algumas gotinh
nhas de corante comestível na
áágua com sabão e bata com
as mãos até formar uma
espuma colorida.
20
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Assoar o nariz: você já deve ter observado que crianças pequenas com o nariz escorrendo não se dão conta da necessidade
de limpá-lo. Também já deve ter percebido
que, ao pedir à criança para expelir a secreção, fazem o movimento contrário, de
aspirá-la. Muitas vezes, elas também passam a mão na secreção e, em seguida, colocam-na na boca, tocam objetos ou pessoas. Isso pode desencadear a transmissão
de vírus e bactérias.

PARA FAZER
EM FAMÍLIA 3

Como visto minhas roupas

Ricardo Enz. 2019. Digital.

Neste espaço, a criança vai brincar de vestir o boneco. Primeiramente, oriente-a a desenhar as partes
do rosto como preferir. Depois, ajude-a a escolher e a recortar as roupas que estão na página 61, do anexo
deste livro, colando-as no espaço a seguir.
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Utilizar o vaso sanitário: aos 3 anos, a
maioria das crianças já desfraldou ou está
nesse processo. Surge, então, um novo desafio: utilizar o banheiro com autonomia.
Pode ser que você ainda precise levar seu
filho ao banheiro várias vezes ao dia. Os
escapes também são comuns, já que as
crianças se distraem nas brincadeiras e podem acabar se esquecendo de pedir para ir
ao banheiro a tempo.

E, para quem ainda usa fralda?
As crianças são diferentes umas das outras, e é
preciso respeitar o momento de cada uma. Por volta
dos 18 meses, algumas já estão prontas para a retirada das fraldas; mas, para grande parte das crianças, esse processo ocorre entre 2 e 3 anos. Confira
algumas dicas que vão ajudá-lo no desfralde.

Dicas para retirada de fraldas
1. Providencie um penico ou adaptador de
vaso sanitário.

©Shutterstock/Africa Studio

Dica!
Enquanto a criança
está sentada no vaso,
auxilie-a a cortar o papel higiênico na mediada certa e dobrá-lo.
Com o passar do tempo, ela vai
aprender a fazer isso sozinha e,
então, você poderá começar
a ensiná-la a se limpar.

22
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4. Crie uma rotina de idas ao banheiro, preferencialmente de hora em hora. Seu filho ainda está aprendendo a perceber as
necessidades fisiológicas e pode não conseguir avisar antes. Por isso, as idas constantes podem ajudar a evitar os escapes.
5. Todos precisam cooperar. Então, o desfralde deve acontecer em casa, na escola e
em todos os ambientes que a criança frequenta. Evite recorrer à fralda após o início
do desfralde, para não confundir a criança.
6. Se ocorrerem escapes, haja com naturalidade, evitando brigar. Peça ajuda da
criança para retirar a roupa suja e auxilie-a na limpeza e troca.
Tan

Sempre que for ao banheiro com a criança,
oriente-a a abaixar e a erguer as calças e roupas
íntimas. Caso a criança vá fazer cocô, ofereça a
ela um pouco de privacidade. Peça que o(a) chame
para auxiliá-la a se limpar quando tiver terminado.
Lembre-se de ensinar a criança a baixar a tampa do
vaso, puxar a descarga e, por fim, auxilie-a a lavar
as mãos.

3. Providencie calcinhas ou cuecas para
substituir as fraldas. Uma boa ideia pode
ser providenciar roupas íntimas com algum personagem de que a criança goste.

©Shut ter stock/ KK
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2. Converse com a criança e explique que a
partir de agora ela irá usar o vaso/penico.

k/MaLija
©Shutterstoc

Ofereça pouco líquido perto da hora em que ela
costuma dormir e leve-a para fazer xixi antes de deitar. Mesmo que ela diga que não está com vontade, é preciso sentá-la no vaso sanitário e aguardar.
Com o tempo, você perceberá que a fralda usada no
período noturno amanhece seca e que, portanto,
seu filho está pronto para o desfralde definitivo.

k/Bbernard

Na faixa etária dos 3 anos, é comum que a
criança ainda precise usar fraldas no período da
noite, mesmo que já tenha quase total controle dos
esfíncteres durante o dia. Isso acontece porque,
normalmente, a sensação de bexiga cheia ainda
não é suficiente para acordá-la, e o xixi – e às vezes
também o cocô – escapa.

EEscovar
scovar os dentes: desde bem pequena,
po
ode-se cultivar na criança o hábito de espode-se
covar os ddentes
t após
ó as refeições
f i õ e antes
t
de dormir. É necessário escolher uma escova de acordo com a indicação de idade
e informar-se com o odontopediatra se o
creme dental pode conter flúor ou não. O
uso de enxaguante bucal ainda não é indicado, porque há um risco muito grande
de a criança engoli-lo, pois ainda não sabe
cuspir de forma apropriada.

©Shutterstoc

E se o meu filho não controla os esfíncteres
res à
ir?
noite, posso colocar fralda somente para dormir?

Sugestões de leitura
para as crianças
Há inúmeros livros infantis sobre desfralde
que podem ajudar a família nesse processo.
Conheça alguns:
CHARLAT, Benoit. Cocô no trono. São Paulo:
Companhia das Letrinhas, 2006.
KELLY, Mij. Cadê o meu Penico? São Paulo:
Companhia das Letrinhas, 2012.
REID, Camilla. O xixi da Lulu. São Paulo: Companhia das Letrinhas, 2014.
SIRETT, Dawn. Hora do penico – meninas. São
Paulo: Salamandra, 2010.
. Hora do penico – meninos. São Paulo:
Salamandra, 2010.
VAN GENECHTEN, Guido. O que tem dentro
da sua fralda? São Paulo: Brinque-Book, 2010.

A criança de 3 anos ainda não é capaz de escovar os dentes sozinha, mas você pode mostrar a
ela o movimento que se faz com a escova e pedir
que ela o imite. É claro que você precisará finalizar
a escovação. Caso prefira, você pode começar, fazendo uma boa escovação e, depois, pedir à criança
que finalize. Assim, ela pode começar a construir
autonomia nessa ação.
Explique à criança que não é necessário colocar
muito creme dental na escova. Por um tempo, você
mesmo deve fazer isso e, depois, vá gradativamente
deixando seu filho ocupar-se da função. Oriente-o a
não apertar o tubo com muita força, para que não
saia pasta em excesso.
Após a escovação, será necessário que você
passe o fio dental entre todos os dentes da criança,
ao menos duas vezes nos dois lados de cada dente.
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Aprender a escovar os dentes evita
que cáries apareçam. Que tal experimentar em família uma divertida brincadeira?

©Shutterstock/TheFarAwayKingdom

Vamos fazer de conta que a boca da
figura abaixo comeu várias coisas gostosas: arroz, feijão, carne, bolo, frutas.

Com a criança, imaginem-se comendo esses alimentos e façam
marcas ou desenhos que representem as sobras que ficaram
nos dentes. Utilize apenas lápis grafite. Depois é só pegar uma
borracha branca macia, como se ela fosse uma escova de dentes, e apagar os “restos de comida”. Incentive seu filho a fazer,
com a borracha, os movimentos da escova e divirtam-se!
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Acompanhamento médico e odontológico
Visitas periódicas ao pediatra são necessárias para acompanhar o crescimento e o
desenvolvimento físico e motor da criança. Portanto, não se deve levar os filhos ao médico somente quando eles estiverem doentes.
É recomendável, desde o nascimento da criança ou até antes, eleger um médico
pediatra para acompanhar a criança periodicamente, de modo que se estabeleça uma
relação de confiança entre o médico e a família. O ideal é que, aos 3 anos, a criança faça
ao menos uma consulta anual. Nessas consultas, é importante que os
responsáveis esclareçam dúvidas a respeito da saúde, do desenvolvimento, da educação e da alimentação da criança.
Ao examiná-la, o pediatra será capaz de detectar
e prevenir eventuais problemas de saúde.
A cada consulta, é importante levar a carteira de vacinação da criança, para que o médico
anote informações importantes sobre o crescimento da criança e oriente a família sobre o
calendário de vacinação.
Já a consulta ao dentista deve ocorrer de
o profissional
forma semestral. Nessa ocasião,
ocas
irá verificar a saúde dos
dos dentes
den e da gengiva
da criança e solucionar dúvidas
ddúvida sobre a limpeza
ddoss dentes (escovação e fio denta
do
dental).
©Shutterstock/Pressmaster
master

Vacinação
ação
ç
Há vacinass que as crianças ddevem ttomar obrigatoriamente,
bi t i
t pois
i elas
l são
ã a maneira
mais simples e eficiente
fi i t de
d preveniri ddoenças graves. Para
P que a criança
i
ttenha
h perfeita saúde e a mantenha quando atingir a fase adulta, é imprescindível acompanhar e cumprir rigorosamente o Calendário Nacional de Vacinação.
O pediatra escolhido pela família certamente vai acompanhar a
rotina de vacinas da criança, verificando se a carteira de vacinação
está em dia, mas os familiares também devem ficar atentos ao
calendário e participar das campanhas promovidas pelos órgãos
governamentais, como a vacinação contra a poliomielite.
No site do Ministério da Saúde, estão listadas as vacinas obrigatórias para cada faixa etária, que constam no Calendário Nacional de Vacinação, ofertadas gratuitamente em
unidades de saúde de todo o território nacional. Vale consultar
o Portal da Saúde, disponível em: <http://portalms.saude.gov.br/
acoes-e-programas/vacinacao/calendario-vacinacao#crianca>.

©Shutterstock/Frank60
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SONO

O

sono é um fator importante no desenvolvimento infantil. A quantidade de horas dormidas depende da faixa etária da criança.
Um bebê recém-nascido costuma dormir entre 16
e 17 horas de sono por dia, e esse tempo vai diminuindo até chegar à adolescência.
A criança de 3 anos precisa de 11 a 12 horas
diárias de sono, incluindo uma soneca de aproximadamente uma hora durante o dia. À noite, deve dormir aproximadamente 10 horas sem interrupções.
Bons hábitos levam a uma melhor qualidade
do sono. Por isso, é importante estabelecer rotinas
que induzem a criança a relaxar, como definir a hora
certa de dormir e proporcionar-lhe um ambiente
tranquilo, silencioso e com pouca luz.
A má qualidade do sono interfere na memória,
na capacidade de aprender e no comportamento.
A qualidade e a quantidade correta de sono é determinante para o bom desenvolvimento cognitivo,
emocional e comportamental. Em crianças pequenas, a falta de sono pode estar relacionada a causas
de saúde ou emocionais. Além disso, pode resultar
em sonolência excessiva durante o dia, irritabilidade, frustração e perda de apetite.
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Dicas para uma boa noite de sono
•

Determine um horário para a criança
ir para a cama todas as noites,
estabelecendo uma rotina.

•

Uma excelente forma de relaxar a criança
e prepará-la para dormir é fazê-la tomar
um banho e/ou ler uma história quando
ela já estiver na cama.

•

Não estimule a criança a fazer atividades
agitadas perto da hora de dormir, pois
isso pode mantê-la desperta. Ela pode
brincar, mas possibilite brincadeiras mais
tranquilas nesses horários.

•

Evite refeições pesadas perto da hora de
dormir.

•

Verifique se a temperatura do quarto
está agradável − nem muito quente, nem
muito fria.

•

Mantenha o quarto escuro. Como
algumas crianças têm medo do escuro,
se necessário, utilize um abajur com uma
luz fraca e, depois que a criança dormir
profundamente, apague a luz.

©Shutterstock/Julia Sudnitskaya

A

alimentação é um dos requisitos para o crescimento saudável da criança. É importante
estimular o gosto pelo consumo de verduras, legumes, frutas, grãos, cereais, carnes magras,
massas integrais e, principalmente, a ingestão de
água. Todos esses elementos, combinados de maneira balanceada, contribuem para a maturidade
física e psicológica da criança.
É muito comum ver familiares, principalmente
as mães, se queixarem que seu filho não come bem
ou come pouco. Para melhorar a alimentação, é
preciso primeiramente pensar o que significa “comer bem”. Algumas vezes, a criança pode estar
rejeitando determinados alimentos, mas comendo
outros com as mesmas propriedades nutritivas.
Quando se diz que ela come pouco, é necessário

ALIMENTAÇÃO

estar atento à quantidade de comida que se está
oferecendo. Pode ser que ela não esteja comendo
tudo o que tem no prato, pois o prato está grande
demais para ela. Por isso, forçá-la a consumir grandes quantidades de comida pode não ser o melhor
caminho. Uma criança pequena não dará conta de
comer um prato do mesmo tamanho do prato de
um adulto. Se, ainda assim, a família identificar que
a criança não come adequadamente, não é preciso
se desesperar. Lembre-se de que ela está conhecendo sabores e construindo hábitos.
As informações
pais
es a seguir podem ajudar
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A arte de produzir apetite

Valorize o visual e o aroma da comida! Diante de um belo
prato, os diferentes sentidos do nosso corpo se aguçam. Antes
de comê-lo, já o visualizamos e sentimos o seu cheiro, o
que estimula o nosso desejo de prová-lo. Então, capriche
na refeição da sua criança! Não precisa preparar nada
sofisticado, use a criatividade. Procure não misturar a
comida no prato dela. Com as comidas separadas, ela
pode escolher o que lhe parece mais atraente. Caso
não goste de um sabor, pode provar os outros alimentos disponíveis e, assim, não rejeitará tudo de uma vez.
Além disso, o visual fica mais bonito e a criança pode
conhecer o aspecto, o sabor e a textura de cada alimento
oferecido.

©Shutterstock/Diogoppr
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Um cardápio balanceado

Crianças a partir de 2 anos de idade já comem
as mesmas coisas que os adultos. Então, se você
deseja que seu filho coma de uma forma saudável,
é necessário dar o exemplo. Se os demais membros
da família comem alimentos saudáveis, mesmo que
a criança recuse um ou outro alimento, ela terá à
sua disposição outras possibilidades nutritivas.
Evite frituras, refrigerantes, alimentos muito
condimentados e/ou industrializados (de preparo
instantâneo, fast food, embutidos, biscoitos recheados, sucos de caixinha, etc.), além de excesso de sal
e de açúcar. Não é preciso proibir o consumo desses alimentos, apenas restringir a quantidade, pois
podem provocar problemas de saúde, como obesidade, pressão alta, colesterol alto, cáries, etc. Veja
algumas sugestões de alimentos a serem incluídos
na dieta da criança.

• Leite e derivados (queijo, iogurte, ricota,
etc.), se a criança não for alérgica ou
intolerante.
• Alimentos feitos com farinha de trigo ou
de arroz integrais, como pães, torradas,
bolos, macarrão, etc.
• Aveia.
• Frutas, inclusive no preparo de sucos.
• Hortaliças cruas ou cozidas.
• Fontes de proteína, como carne bovina,
peixe, frango, ovos, etc.
• Fontes de ferro, como feijão, lentilha,
ervilha, beterraba e folhas verde-escuras
(couve, agrião, brócolis, espinafre, etc.).

Sugestão de leitura para a família
Confira um trecho do livro Socorro! Meu filho come mal, de Gabriela Kapim e Ana Abreu,
que pode ajudar a família a criar cardápios saudáveis e gostosos.

“O prato precisa ter cinco cores diferentes (...) Um
prato saudável e completo deve conter:
1. Proteína (carne, peixe, ovo, frutos do mar, laticínios...)
2. Cereal (arroz, trigo, milho, aveia, quinua...)
3. Leguminosa (feijões, lentilha, ervilha, grão de bico...)
+ E para completar as cinco cores, mais dois vegetais coloridos: verde, vermelho, laranja, amarelo, rosa ou branco.”

KAPIM, Gabriela; ABREU, Ana.
Socorro! Meu filho come mal. Rio
de Janeiro: Editora Leya, 2014.
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Autonomia na
alimentação

Aos 3 anos, a criança certamente já se alimenta ou demonstra interesse em se alimentar
sozinha, o que deve ser incentivado. Mesmo que
isso signifique roupas, móveis e chão sujos, favoreça esse momento de descoberta, que contribui não
só para a formação dos hábitos alimentares, mas também
para a autonomia e o aprimoramento da coordenação motora. Se
preferir, coloque uma camiseta grande por cima da roupa da criança,
para não sujá-la.
Nessa idade, ela também pode começar a utilizar o garfo e a faca.
Existem alguns talheres que são próprios para crianças, com pontas
arredondas e sem serras afiadas.
Gradativamente, é interessante deixar a criança se servir sozinha
daquilo que estiver à mesa. Vale o combinado de que ela precisa experimentar tudo, mas que pode escolher as quantidades, por exemplo, se
não gosta muito de arroz, pode pegá-lo em menor quantidade que o
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Ambiente para se alimentar
Tente fazer pelo menos uma das refeições do
dia com seu filho, para dar exemplo e estimulá-lo.
O ideal é que elas sejam feitas à mesa e preferencialmente sem a televisão ligada ou a utilização de
tablets, videogame e telefone celular. Além da preocupação com a nutrição e aprendizagem de hábitos
de alimentação saudável, os momentos à mesa contribuem para a interação entre a família. Durante a
refeição coletiva, a criança aprende a se alimentar,
por meio do exemplo e da imitação, além de conversar sobre o seu dia a dia e participar da vida em família. Quanto mais prazeroso for estar à mesa, mais disponível ela se mostrará para provar novos alimentos.
Também é importante manter a rotina em relação aos horários das refeições para o condicionamento do apetite da criança, sem, no entanto, ser
rígido demais.

Provar
é preciso!
Todos nós temos gostos próprios. Tem coisas
que apreciamos mais, outras nem tanto e algumas
coisas não comemos de jeito nenhum. As crianças
também são assim. Alguns gostos podem ser desenvolvidos, é questão de hábito, mas isso não significa que elas serão capazes de gostar de todos os
alimentos.
Uma boa estratégia é combinar que se houver
um alimento de que a criança não goste, pode deixar de comê-lo. Lembre-se de dar o exemplo, comendo a mesma comida que ela.
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Quando
Q
Qu
anndo servir
servvir um alimento novo à mesa, ofereça à
criança po
porções
orççõe
õ s pequenas e, caso ela aprove, ofereça
um pouco mais. É importante fazer com que ela prove
o mesmo alimento em dias diferentes. Dessa maneira, o
paladar pode ir se adaptando aos novos sabores.
Caso a criança se recuse a comer as opções que foram
©Shutterstock/Tetyana Kaganska
oferecidas em determinada refeição, não ofereça alimentos fora
do horário. Avise-a de que poderá comer novamente na próxima refeição. Fique tranquilo: o máximo que irá acontecer é ela ficar com bastante fome até lá!

O que levar na lancheira?
No momento de preparar a lancheira dos filhos, muitos pais ficam em
dúvida sobre quais seriam os alimentos
adequados, saudáveis e, ao mesmo
tempo, apetitosos para a hora do lanche na escola. A tendência de boa parte
das famílias é enviar somente alimentos
industrializados, de fácil aceitação pelas
crianças e que, por já virem embalados,
facilitam o armazenamento e o transporte. Entretanto, esses alimentos normalmente contêm excesso de conservantes, aromatizantes, sal e/ou açúcar.
Para o lanche de seu filho, prefira:

•

frutas frescas;

•

frutas secas e sementes, como uva passa, banana
passa, damascos, nozes e castanhas;

•

sanduíches feitos com pão integral, queijo branco e/
ou peito de peru ou geleia;

•

salgados feitos com massa integral assados;

•

barrinhas de cereais, sem açúcar;

•

suco natural de frutas (exceto aqueles que requerem
o consumo imediato, como o de laranja);

•

bebidas lácteas e/ou iogurtes, evitando aqueles que
contém excesso de corantes artificiais e açúcar;

•

fatia de bolo caseiro simples.

•

tomatinhos, cenoura e pepino cortados em tiras.
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Torne o lanche divertido
Você pode enfeitar os
lanches para atrair o
interesse da criança.
Faça coisas simples,
como colocar no
pão um pedaço de
tomate representando
a boca e duas ervilhas
representando os olhos.
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PARA FAZER
EM FAMÍLIA 5
Convide o seu filho para observar o prato da Ana. Ela gosta
muito de comer alimentos coloridos e saudáveis.

Meu prato de almoço

Ricardo Enz. 2019. Digital.

Agora é a vez do seu filho! Ajude-o a recortar as imagens da
página 62, no anexo deste livro. Em seguida, proponha a ele que
selecione os alimentos de que mais gosta e monte o seu próprio
prato para o almoço, colando as figuras no desenho a seguir.
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PREVENÇÃO DE
ACIDENTES COM
CRIANÇAS

A

s crianças pequenas são movidas pela curiosidade. Os objeto
objetos chamam a sua atenção, seja pela cor,
seja pelo formato. Em casa, elas podem encontrar botões, tampas e rolhas de garrafas, moedas,
ímãs, pregos, parafusos e até brinquedos com peças pequenas. Como não têm maturidade para
avaliar o perigo, podem levá-los à boca, correndo o risco de se engasgar ou de engoli-los.

Os familiares costumam estar atentos às suas crianças, mas, mesmo assim, acidentes em casa acontecem com frequência em momentos de distração. A maioria dos acidentes que ocorrem na infância, principalmente os domésticos, podem ser evitados. Apresentamos, a seguir, algumas dicas para preveni-los.

•

Crianças com menos de 6 anos não devem dormir em beliches. Se
não tiver escolha, coloque grades de proteção nas laterais.

•

Mantenha camas, armários e outros móveis longe das janelas,
pois as crianças podem escalá-los e debruçarem-se para fora do
prédio ou da casa. Além disso, verifique se os móveis e o tanque
da lavanderia estão estáveis e fixos.

•

Tenha cuidado com pisos escorregadios e coloque protetores
antiderrapantes nos tapetes.

k/Nadyaeuge

As crianças devem brincar em locais seguros, sob a supervisão
dos pais e/ou responsáveis. Escadas, sacadas e lajes, por exemplo,
não são lugares adequados para brincar.

©Shutterstoc
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Parquinho

©Shutterstoc

•

Conheça os parquinhos onde as crianças brincam. Procure equipamentos apropriados para a idade delas e verifique se eles estão
enferrujados, quebrados ou contêm superfícies perigosas.

•

Tire o capuz e o cachecol das crianças para evitar perigo de estrangulamento nos parquinhos.

k/N d300 0

LIVRO DA FAMÍLIA

33

©Shutterstoc

k/Alina Demide

Af
Afogamento

nko

•

Nunca deixe as crianças, sem vigilância, próximas a pias, vasos sanitários, banheiras, baldes e recipientes com água.

•

Esvazie baldes, banheiras e piscinas infantis depois do uso e guarde-os
sempre virados para baixo e longe do alcance das crianças.

•

O rápido socorro é fundamental para o salvamento da criança que se
afoga, pois a morte por asfixia pode ocorrer em apenas cinco minutos.

•

Tenha um telefone próximo à área de piscina e o número do atendimento de emergência (SAMU: 192 e Corpo de Bombeiros: 193).
©Shutterstock/Kaesler

Brinquedos

Media

•

Ao escolher brinquedos, considere a idade, o interesse e o nível de
habilidade da criança. Siga as recomendações do fabricante e procure brinquedos com selo de certificação do Inmetro.

•

Evite utilizar balões de látex (bexigas). Se realmente precisar
utilizá-los, guarde-os fora do alcance das crianças e supervisione-as
durante toda a brincadeira. Não permita que crianças encham balões
e tenha muito cuidado com os pedaços de bexigas estouradas, pois
podem ser acidentalmente ingeridos pelas crianças e ocasionar sérias
consequências. Após o uso, esvazie as bexigas e descarte-as com eventuais pedaços.

•

Brinquedos com correntes, tiras e cordas com mais de 15 cm devem ser evitados para reduzir o risco de
estrangulamento.

•

Ensine a criança a guardar os brinquedos após a brincadeira. Um local seguro para armazená-los previne quedas e outros acidentes.

•

Guarde todos os produtos de higiene e limpeza, venenos e medicamentos trancados,
fora da vista e do alcance das crianças.

•

Mantenha os produtos em suas embalagens originais. Nunca coloque um produto
tóxico em outra embalagem que não a de origem, para evitar confusões que podem
provocar acidentes graves.
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Envenenamento e intoxicação

•

Nunca se refira a um medicamento como doce. Isso pode levar a criança a
pensar que ele não é perigoso ou que é agradável de comer. Como as crianças tendem a imitar os adultos, evite tomar medicamentos na frente delas.

•

Saiba quais plantas dentro e ao redor de sua casa são venenosas, remova-as
ou deixe-as inacessíveis para as crianças.

•

Em caso de intoxicação, entre em contato imediatamente com o pronto-socorro ou Centro de Controle de Toxicologia de sua cidade para receber orientações adequadas.
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Atropelamento
•

Ensine a criança olhar para os dois lados várias vezes antes de
atravessar a rua.

•

Segure sempre sua mão, firme, pelo punho, enquanto estiverem
caminhando na rua.

•

Entradas de garagens, quintais sem cerca, ruas ou estacionamentos não são locais seguros para a brincadeira da criançada.

•

Tenha certeza de que o piso está livre de objetos pequenos, como botões, colar de contas, bolas de gude, moedas, tachinhas. Tire esses e
outros pequenos itens do alcance da criança.

•

Considere a compra de cortinas ou persianas sem cordas para evitar
que
que as cr
crianças
ç corram o risco de estrangulamento.

k/Andy Piatt

Remova de perto da criança todos os brinquedos, travesseiros e objetos
macios quando ela estiver dormindo, para reduzir o risco de asfixia.

©Shutterstoc
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Corte os alimentos em pedaços bem pequenos na hora de alimentar a
criança.
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Sufocação ou engasgamento

•

Cozinhe nas bocas de trás do fogão e sempre
com os cabos das panelas virados para trás,
para evitar que as crianças entornem os conteúdos sobre elas. O uso de protetores de fogão
é um cuidado a mais para evitar que a criança
tenha acesso às panelas; (...)

•

•

Não utilize toalhas de mesa compridas ou jogos americanos. As mãozinhas curiosas podem
puxar esses tecidos, causando escaldadura ou
queimadura de contato; (...)
Não deixe as crianças brincarem por perto quando você estiver passando roupa ou utilizando

outro aparelho que produza calor,
como secador de cabelo. Ao utilizá-los, desligue, tire da tomada
e os guarde longe do alcance das
crianças; (...)
•

As tomadas devem estar protegidas
por tampas apropriadas, esparadrapo, fita isolante ou mesmo cobertas por móveis; (...)

•

Guarde fósforos, isqueiros, velas e outros produtos inflamáveis em locais altos e trancados,
longe do alcance das crianças;

•

Muito cuidado com o álcool. Ele é responsável
por um grande número de queimaduras graves
em crianças. Guarde o produto longe do alcance delas. (...)

.com/ Blphotoc

Mantenha
ntenha a ccriança longe da cozinha e do
fogão, principalmente
inci
durante o preparo das
refeições;

©iStockphoto
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Queimadura

ONG CRIANÇA SEGURA. Disponível em: <https://criancasegura.
org.br/evite-acidentes/>. Acesso em: 18 dez. 2018. (Adaptado).
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A CRIANÇA E SEU
DESENVOLVIMENTO

D

esde muito cedo, a criança
aprende sobre o mundo
que a cerca e é influenciada por ele. É por isso que,
ao vermos uma criança japonesa comendo, por exemplo, logo percebemos sua
habilidade ao manusear o
hashi (par de varetas utilizados em vários países da Ásia,
como Japão, China, Vietnã e Coreia, no lugar de talheres); já uma
criança brasileira, por sua vez, demonstra
mais domínio no uso de colher e/ou garfo.
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Ou seja, além dos fatores biológicos de cada fase do desenvolvimento, a criança desenvolve habilidades e valores relacionados às
suas vivências em uma determinada cultura, encontrando, assim, a
sua forma de agir no mundo.
Atualmente, o desenvolvimento infantil é tratado de uma forma
ampla, que integra os diferentes aspectos da motricidade, da linguagem, do pensamento, da afetividade e da sociabilidade.
Existem, é claro, ações comuns à determinada época do desenvolvimento do ser humano. Contudo, elas podem variar conforme o
grupo de convivência de cada criança e as possibilidades que lhe são
oferecidas, além da própria maneira encontrada por ela de se relacionar com os diferentes saberes e dar sentido a eles. Por isso, criar
expectativas exageradas e antecipar processos pode não ser saudável
para o desenvolvimento e a aprendizagem infantil.
Durante a infância, cada ser humano vai construir a sua identidade pessoal e coletiva. Para isso, os adultos devem criar oportunidades
para que a criança brinque, exercite a sua imaginação, conheça e explore as mais diversas possibilidades de ação. Para isso, é importante
conhecer e respeitar as etapas do desenvolvimento infantil.
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[...] Os adultos
devem criar
oportunidades
para que a criança
brinque, exercite
a sua imaginação,
conheça e explore
as mais diversas
possibilidades
de ação.

Desenvolvimento
das crianças de 3 anos
os

• Desenvolve ampla atividade
motora: corre, salta, sobe
escadas, pode começar a
andar de triciclo.
• Manuseia bem brinquedos
articulados, desmontáveis e
de encaixe.
• Gosta de rolar e de testar
outros movimentos com o
corpo no chão.
• Embora ainda não
tenha autonomia para
amarrar sapatos, veste-se
razoavelmente bem sozinha.
• É capaz de comer sozinha
com uma colher ou um garfo
infantil.
• Começa a se tornar
independente no que diz
respeito à higiene pessoal.
• É capaz de controlar os
esfíncteres (sobretudo,
durante o dia).

• Compreende a maior parte
do que ouve e o seu discurso
é compreensível para os
adultos.
• Utiliza bastante a
imaginação, por isso, já
é capaz de participar de
alguns jogos de faz de
conta e jogos de regras
(apropriados para sua faixa
etária).
• É bastante curiosa e
investigadora.
• A memória e a capacidade
de concentração aumentam
(a criança é capaz de voltar
a uma atividade que tinha
interrompido, mantendose concentrada nela por
períodos de tempo mais
longos).

• É capaz de compreender
conceitos como dentro e
fora, em cima e embaixo.
• Necessita de atividades livres
(orientadas, não dirigidas)
e baseadas em experiências
e vivências com o próprio
corpo.
• O espaço onde brinca deve
ser amplo e possibilitar a
manipulação de diversos
objetos. Ao manuseá-los,
a criança aprende sobre
as suas utilidades e
funcionamento, bem
como pode criar situações
imaginárias que auxiliam na
sua compreensão de mundo.
• Imita os comportamentos
dos adultos.
• Participa de atividades
com outras crianças, como
ouvir histórias, brincar no
parquinho, etc.
• Ainda precisa de orientação
para partilhar e cooperar.
• Começa a se integrar em
atividades de grupo com
outras crianças.

©Shutterstock/Olga Enger
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Ricardo Enz. 2019. Digital.

Peça à criança que identifique as ações que já consegue fazer sozinha, pintando as bolinhas ao
lado das ilustrações.
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POR QUE AS
CRIANÇAS MORDEM?

A

s famílias,
fa
em geral, têm dificuldade em lidar com as situações em que uma criança morde ou é mordida. Os pais de
uma criança que foi mordida podem se sentir ressentidos ou
culpados ppor deixá-la exposta a essa situação; e os pais da criança
que morde
mordeu se sentem envergonhados pela atitude dela.
Antes de tudo, é preciso considerar que o primeiro contato do
ser humano – sempre ávido por descobertas, em todas as etapas
dde sua vida
id – com o mundo se estabelece pela boca. Sempre que
coloca um objeto na boca, a criança amplia o seu conhecimento
sobre aquilo que a rodeia.

[...] é preciso
estimular a criança
a se defender
para não ser
mordida, sem
ensiná-la a ser
agressiva.
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A criança pode morder por diversas razões: para manifestar
insatisfação com um amigo que pegou o brinquedo que ela estava
usando; para chamar a atenção dos adultos; como forma de liberar
sentimentos com os quais não sabe lidar, como a retirada abrupta
da chupeta; e até mesmo por mera brincadeira.
Os familiares devem acompanhar a criança, auxiliando-a para
que aprenda a negociar brinquedos, a solucionar conflitos por meio
da conversa e a controlar suas emoções, como a raiva por não ter
conseguido o brinquedo que desejava e ter de aguardar o amigo,
por exemplo. Ao mesmo tempo, é preciso estimular a
criança a se defender para não ser mordida,
sem ensiná-la a ser agressiva.
Aos 3 anos, é muito
natural que as mordidas
aconteçam porque a criança está aprendendo a se
relacionar. Entretanto, ela
já tem condições de se expressar verbalmente em
vez de morder. Por isso,
pode ser orientada a agir
de maneira diferente.
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•

Procure entender por que ela mordeu.

•

Explique a ela que não é assim que se deve agir, pois está machucando alguém. Por
meio do diálogo, a criança consegue compreender que a sua atitude não é correta.

•

Diga à criança que o colega mordido ficou muito triste
iste com o que ela fez. Essa criança pode ser incentivada a verbalizar seu desagrado àquela que a mordeu, sem
que se estimule nenhuma forma de agressividade.

•

Nunca seja agressivo com a criança que morde, pois isso não vai
ajudá-la a entender que está errada. Geralmente,
te, crianças que
ebem que estão
mordem não têm noção de sua força e não percebem
machucando o colega.

•

Se o seu filho tem mais de 3 anos de idade, peça a ele que o ajude a
consolar e cuidar da criança que sofreu a mordida, como uma forma
de conhecer as consequências dos seus atos.

•

Evite que o seu filho seja estigmatizado como “a criança
riança mordedora”.

•

Diga à criança, de 2 a 3 anos: “Não é correto morder
rder porque machu
machuca
ca as
pessoas”.

•

Não se deve, de nenhuma forma, morder a criança para mostrar a ela qual
q
o sentimento de ser mordido. Isso só vai ensiná-la a ser agressiva.

•

Deve-se ter paciência e persistência para educar as crianças que mordem.
Elas não aprenderão de um dia para o outro. Os pais devem repetir e repe
repetir
etir que
morder não é bom.

•

Se a criança persistir em morder os outros, não a leve nos braços nem brinque com
ela por uns cinco minutos após ela ter mordido. Assim, você a ensinará que morder
não é uma boa forma de chamar a sua atenção.

Deve-se ter
paciência e
persistência
para educar as
crianças que
mordem. Elas
não aprenderão
de um dia para
o outro.
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©Shutterstock/Odua Images

O que fazer quando
a criança morde?

A ORALIDADE
DAS CRIANÇAS
DE 3 ANOS

N

a faixa etária de 3 a 4 anos, frequentar a escola é um grande estímulo à comunicação oral da criança. É muito importante ouvir
o que ela tem a dizer, prestar bastante atenção às expressões
que uutiliza e auxiliá-la a aprimorar suas formas de comunicação.

Q
Quando estamos nos comunicando com a criança, ela se sente
impo
importante
e procura nos falar da maneira mais clara possível, pois
irr com muita facilidade quando não consegue ser entendida. É
se irrita
impo
importante
que as palavras pronunciadas de forma não convencional
s
não sejam
repetidas pelo adulto em tom de brincadeira. Elas devem ser
pronu
pronunciadas
de maneira correta e de forma natural. Quando a criandiz por exemplo, “Eu quero aga”, os pais ou responsáveis podem
ça diz,
repet
repetir: “Ah, você quer água!”.

Falar com ela
olhando nos
olhos lhe dá
mais segurança
e confiança, o
que possibilita
o aprendizado.

Estimule a oralidade em todas as situações, lembrando que as
suas atitudes serão sempre reproduzidas pela criança. Falar com ela
olhando nos olhos lhe dá mais segurança e confiança, o que possibilita
o aprendizado.
A seguir, algumas estratégias para o desenvolvimento da oralidade da criança.

Recitar parlendas
Mas o que são parlendas? São pequenos versos, com ou sem rimas, e geralmente estão associadas à cultura popular brasileira. Parlendas “brincam” com a sonoridade, a musicalidade das palavras, provocando o interesse e divertindo muito as
crianças pequenas. As rimas observadas em muitas parlendas auxiliam a criança a
perceber regularidades entre os sons e a ampliar o seu rep
repertório de palavras.
A família pode recitar parlendas para a criança a ca
caminho da escola, seja no
carro, no transporte coletivo ou a pé. Todos vão se divertir
divert e, assim, ter um tempo
d qualidade juntos.
de
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©Shutterstoc

k/Africa Studio

Parlendas para brincar a caminho da escola.

LÉ COM LÉ
CRÉ COM CRÉ
UM SAPATO EM CADA PÉ.

UM, DOIS , FEIJÃ O COM ARRO Z
TRÊS , QUAT RO, FEIJÃ O NO PRAT O
CINC O, SEIS, FALA R INGLÊ S
SETE , OITO , COM ER BISCO ITOS
NOVE E DEZ, COM ER PAST ÉIS!

Cultura popular

Cultura popular

k/Pracha Harira
©Shutterstoc

A CASINHA DA VOVÓ
CERCADINHA DE CIPÓ
O CAFÉ ESTÁ DEMORANDO
COM CERTEZA FALTA PÓ!

ela
.com/ PauloVil

ksapita

©iStockphoto

UNI-DU-NI-TÊ
SALAMÊ-MINGUÊ
O SORVETE COLORÊ
O ESCOLHIDO FOI VOCÊ.

©Shutterstoc

k/Designs Sto

ck
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Cultura popular

Recontar histórias

Ao contar histórias que já conhece, a criança precisa pensar sobre a sequência dos fatos narrados, o que favorece a organização do próprio pensamento. Ela pode utilizar livros
infantis ou brinquedos que tenha disponível. Também pode brincar de construir personagens
para a contação de histórias com objetos da casa,
a, como peneiras, colher
colheres
res de pau, co
ccopos
pos de
d
não conseguir
consegui
u r contar
ui
cont
n ar
a
plástico, etc. Esses momentos devem ser lúdicos,, portanto, se a criança não
toda a história, auxilie-a contando junto. Ela também
mbém estará
tará
aprendendo ao observá-lo(a).

FANTOCHES

MATERIAIS

•
•
•
•
•

RETALHOS DE PAPEL COLORIDO E DE TECIDO
COLA BRANCA
TESOURA
CANETA MARCADORA DE TECIDO
LÃ OU FIOS PARA CROCHÊ

©Shutterstock/Bergia

• COLHERES DE PLÁSTICO

COMO FAZER
1. NO PAPEL OU EM OUTRO MATERIAL ESCOLHIDO, DESENHE FORMAS QUE
POSSAM SERVIR DE ROUPAS PARA OS PERSONAGENS. PARA ISSO, UTILIZE
PEQUENOS OBJETOS PARA CONTORNAR NO FORMATO DESEJADO. VOCÊ
SEGURA O OBJETO E A CRIANÇA TENTA CONTORNAR.
2. NA SEQUÊNCIA, RECORTE A FORMA REALIZADA E, ENTÃO, COM A CRIANÇA,
COLE-A NA PENEIRA OU COLHER.
3. PARA FAZER O CABELO, COLE PEDAÇOS DE LÃ OU DE BARBANTE.
4. DEPOIS É SÓ UTILIZAR A CANETA QUE MARCA TECIDO PARA DESENHAR AS
PARTES DO ROSTO.
LIVRO DA FAMÍLIA
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©Shutterstock/MBI

A IMPORTÂNCIA DA
LEITURA NA FORMAÇÃO
DAS CRIANÇAS

A

leitura de histórias também estimula a linguagem. Ao ouvi-las, a criança amplia seu
repertório de palavras e acessa recursos que
lhe possibilitam comunicar-se com clareza, utilizando uma sequência lógica e cronológica dos fatos.
Ler é um hábito que nos faz conhecer mundos
e ideias. De acordo com Ana Maria Machado, autora de livros infantis, os dois fatores que levam uma
criança a gostar de ler são a curiosidade e o exemplo. Por isso, é fundamental que o adulto demonstre interesse genuíno por aquilo que está lendo para
ela, dando importância e valor à leitura.
Contar histórias é uma prática antiga da humanidade que precisa ser preservada. Pode-se contar
uma história de memória, inventando-a ou pela leitura. A leitura de uma história deve ser prazerosa,
constituindo-se em uma forma mágica de brincar
com as palavras, que estimula a criança a desenvolver a imaginação e a se encantar pelo mundo
maravilhoso da fantasia, além de ampliar significativamente seu vocabulário.
É fundamental que pais e educadores ofereçam
à criança, desde muito cedo, o contato com obras-primas da literatura infantil, selecionando livros
de boa qualidade. Agindo dessa forma, a criança
áb to e o prazer
p a e de ler.
e A ccri
r a ça
desenvolve o hábito
criança
amiliares contam histórias vai
ai ccresce
scer,
a quem os familiares
crescer,
velmente, cercada de livros
os e buscar a
muito provavelmente,
eles ao longo de todaa a vida, favorecompanhia deles
udar todo o tipo de
cendo o seu interesse em estuda
estudar
assunto.
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Crianças são imaginativas e procuram compreender a realidade por meio da fantasia. Por
isso, é preciso oferecer a elas uma grande variedade de gêneros e estilos literários, como contos,
livros de imagem (sem texto escrito, somente com
ilustrações), fábulas, lendas, poemas, parlendas,
quadrinhos e cantigas. Elas gostam de leituras que
lhes deem prazer e de identificar assuntos que as
interessem. Deixá-las ler por puro entretenimento é
sempre uma boa alternativa.

Dicas para
estimular as
crianças a
gostar de ler
•

Reserve um tempo para contar/ler uma
história para a criança.

•

Peça a ela que escolha a história que
gostaria de ouvir.

•

A história deve estar de acordo com a
faixa etária da criança.

•

Faça uma leit
leitura enfática, com boa entonação de voz
voz.

•

Acompanhe o texto com o dedo, indicando as linh
linhas do livro onde está lendo.

•

Se perceber que
q a criança está cansada,
interrompa a leitura e retorne a ela em
outro
out
utro momento.
momen

Sugestões de leitura para
crianças de 3 anos
A criança de 3 anos se interessa por histórias cheias de acontecimentos e que se aproximem, ao máximo, de suas próprias vivências.
Nessa fase, ela nutre grande interesse por histórias de brinquedos, animais e outros seres da
natureza, com os quais se envolvam facilmente.
As histórias devem ser contadas com ritmo
e entonação. Para isso, lance mão de recursos
teatrais: crie vozes para os personagens e, se
possível, utilize fantoches simples, que podem
ser confeccionados em casa, em parceria com a
criança. Você também pode utilizar um avental
com bolsos contendo objetos e personagens a
serem manipulados por você e a criança durante a contação de histórias.
A música também exerce um grande fascínio sobre a criança dessa idade. Por isso, acrescente canções à sua narrativa como forma de
gerar mais atenção e interesse.

©Shutterstock/Oksana Kuzmina

Nessa fase, a criança deseja pegar o livro
para explorá-lo, assim como faz com outros
objetos. Por isso, indicam-se livros feitos com
materiais resistentes e atóxicos, que podem e
devem ser manipulados pela criança, sempre
sob a supervisão de um adulto, pois, mesmo
que ela entenda a necessidade de ter cuidado,
ainda pode vir a danificá-los.

Seguem algumas sugestões de livros infantis:
ALPHEN, Jean-Claude R. A semana dos monstros.
Curitiba: Positivo, 2013. (Hora viva).
BELINKY, Tatiana. Saladinha de queixas. São Paulo:
Moderna, 2002.
CANTONE, AnnaLaura. Uma noite espetacular. Roteiro de Adriano Messias. Curitiba: Positivo, 2013.
(História à vista!).
COELHO, Rogério. O gato e a árvore. Curitiba: Positivo, 2013.
FURNARI, Eva. A bruxinha atrapalhada. São Paulo:
Global, 2003.
HAKIY, Tiago. Tupany, um menino Mawé. Curitiba:
Positivo, 2014.
HAYES, Fiona. Quem está escondido? São Paulo:
ABC Press, 2009. (Aprenda com as mãozinhas).
IACOCCA, Michele; MICHELINI, Carolina. A surpresa. Curitiba: Positivo, 2014. (História à vista!).
IACOCCA, Michele. O encontro. Curitiba: Positivo,
2008. (História à vista!).
JENSEN, Patrícia. O patinho feio. São Paulo: Manole, 1994.
JOLY, Fanny; ROCHUT, Jean-Nöel. Quem tem medo
do escuro? São Paulo: Scipione, 2003. (Quem tem
medo?).
JUNQUEIRA, Sonia; FARGAS, Flávio. Amora. Curitiba: Positivo, 2009. (História à vista!).
KLINTING, Lars. O castor cozinheiro. São Paulo: Callis, 2007. (Castor).
KOZMINSKI, Edson Luiz. As três partes. São Paulo:
Ática, 2009.
bra. SSão
ão
MACHADO, Ana Maria. Brincando de sombra
Paulo: Global, 2001.
do?
MEYER, Luiza. Bagunçado ou bem guardado?
São Paulo: Matrix, 2008.
uá.
MINÁPOTY, Lia. Taiñaly, uma menina Maraguá
Curitiba: Positivo, 2014.
MUNIZ, Flávia. Sabino e Danado. Curitiba: Positi-vo, 2011. (Hora viva).
linha-ORTHOF, Sylvia. A fada Sempre-Viva e a galinhafada. São Paulo: FTD, 2008.
aulo:
STARKE, Katherine. Meu gatinho. São Paulo:
Melhoramentos, 2003.
ScipiooSUHR, Mandy. Eu me alimento. São Paulo: Scipio
ne, 1996. (Eu vivo!).
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VILELLA. Bia. Dia de sol na fazenda. Curitiba: Positivo, 2008. (De fio a pavio).
WOOD, Aldrey. A casa sonolenta. São Paulo: Ática,
1999. (Abracadabra).
ZIRALDO. O bichinho da maçã. São Paulo: Melhoramentos, 2011.

Os contos de fadas

Alguns pais preocupam-se
quando as crianças demonstram
medo de alguns personagens
dos contos de fadas, geralmente
vilões, como o Lobo Mau. Surge,
então, a dúvida: ler ou não ler
contos de fadas para crianças pequenas? Para entendermos melhor essa questão, é importante
observar por que as crianças têm
medo e, consequentemente, de
que modo essa leitura pode
ser proveitosa.
Primeiramente, é preciso saber que o conto de
fadas é considerado o gênero literário mais antigo da
humanidade. Portanto,
é um patrimônio que
apresenta ao leitor
culturas de povos de
Ele surgiu,
todo o mundo.
mu
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inicialmente, como tradição oral, ou seja, transmitida
de boca em boca, e tinha como tema situações
vivenciadas pelas pessoas. Essas experiências
eram contadas e recontadas na tentativa de se
compreender a realidade.
Por isso, é comum encontrar nos contos de
fadas personagens que enfrentam situações difíceis,
que mobilizam sentimentos e os levam a buscar formas de
solucioná-las. Na história de João e Maria, por exemplo, os dois irmãos precisam lidar com o fato de ficar sozinhos, sem a família, diante
de um grande perigo. Esses e outros sentimentos são bem comuns às
crianças, de um modo geral, o que explica o interesse que elas têm
por esse conto. Mesmo com medo da senhora má, que prende João
e Maria na casa de doces, geralmente, as crianças desejam continuar
ouvindo a narrativa da história.
Há crianças que se afeiçoam de tal forma aos personagens das
histórias ouvidas que pedem aos familiares para contá-las inúmeras
vezes. Ao fazer isso, as crianças estão tentando assimilar as situações
vividas por eles, estabelecendo relações entre elas e seus próprios sentimentos, com os quais ainda estão aprendendo a lidar.
Aproximar as crianças dessas leituras, portanto, permite a elas
aprender a lidar com os sentimentos, por meio do faz de conta.

©Shutterstock/Notkoo

VENEZA, Maurício. Macacada
acada. Curitiba: Positivo
Positivo,
2015.
VIGNA, Elvira. A pontinha menorzinha do enfeitinho do fim do cabo de uma colherzinha de café.
Curitiba: Positivo, 2010. (Hora viva).

Não à toa, os contos de fadas começam com
frases como: “Era uma vez”, “Em um reino distante” ou “Há muito tempo”.
É pelo mundo imaginário, tão familiar ao universo infantil, que a
criança é capaz de compreender as mais diversas realidades sem a necessidade de
vivenciá-las, representando papéis. Por exemplo,
quando ela brinca de ser
motorista, aproxima-se
de uma realidade que não
é a sua e, assim, enfrenta
desafios pertinentes à rotina desse profissional em um
contexto controlado, seguro, pois a
brincadeira acaba quando ela desejar.

©Shutterstock/Evgeny Atamanenko

Concluindo, ler contos de fadas auxilia as
crianças a perceber que, assim como os personagens dessas histórias,
elas também são capazes de enfrentar desafios e sentimentos considerados “negativos”, como frustração e medo – promovendo, assim,
o seu desenvolvimento afetivo e emocional.
E, não menos importante, a leitura de contos de fadas aproxima
a criança do prazer da literatura e a ajuda a compreender o funcionamento da linguagem escrita, que é diferente da linguagem falada. Ela
também favorece a ampliação de possibilidades orais e o enriquecimento de vocabulário, bem como estimula a criatividade.

©Shutterstock/Notkoo

A seguir, algumas dicas úteis na hora de ler contos de fadas
ao seu filho.

•

Caso ele chore ou demonstre medo, procure entender e acolher os seus sentimentos. Lembre-se de que se trata de faz
de conta e mostre como os personagens lidaram com os seus
medos. Geralmente, os contos de fadas têm um final feliz.

•

Deixe a criança brincar livremente com os contos de fadas, inventando pedaços, invertendo situações, mudando o final.

•

Permita que os livros estejam sempre acessíveis e que o seu
filho possa manipulá-los com autonomia.

•

Mostre como folhear os livros, para que eles fiquem bem
conservados.
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A seguir, alguns clássicos infantis para que você possa contá-los ao seu filho. Adentre
com ele no fantástico e misterioso mundo dos contos de fadas!

OS TRÊS PORQUINHOS
Era uma vez três porquinhos que viviam em uma floresta. Um dia, eles resolveram construir suas casas. Um deles fez sua casa de palha. O outro utilizou
madeira, e o terceiro porquinho construiu a sua casa com tijolos.

Sami e Bill. 2009. Mista.

Um dia, os três porquinhos foram surpreendidos pelo lobo mau. Cada um
fugiu correndo para a sua casinha. O lobo, que era muito mau, soprou e soprou a
casa de palha. E ela foi pelos ares! O porquinho, assustado, correu para se proteger na casa de madeira. O lobo não desistiu! Ele soprou e soprou, bufou e soprou
e, assim, a casa de madeira também foi pelos ares. Os dois irmãos fugiram para
a casa de tijolos. O lobo mau não teve dúvidas: tomou fôlego e soprou a casa de
tijolos. Mas ela não desmontou.

Então, o lobo, que era muito mau e se achava muito esperto, resolveu entrar
na casa pela chaminé. Ao ouvir os barulhos no telhado, os três porquinhos colocaram um caldeirão de água para ferver no fogão. Quando o lobo desceu pela
chaminé, caiu na água do caldeirão e queimou a ponta de seu rabo. Ele deu um
pulo tão grande que saiu voando pela chaminé e até hoje nunca mais foi visto.
E assim os três porquinhos viveram felizes para sempre na casa de tijolos.

CORDI, Angela. Adaptação da história Os três
porquinhos. Texto não publicado, Curitiba, 2009.
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O PATINHO
PATIN
FEIO
Em uma bela manhã de sol, os ovos que a mamãe pata chocava começaram a se quebrar. De dentro das
cascas saíram quatro patinhos. Toda
T
arra
feliz, mamãe pata saiu para
passear com seus patinhos. O tem
os fof fo
tempo foi passando e os patinhos
ram crescendo. Um deles era um pouco diferente.
Não demorou muito para os outros animais começarem a desprezá-lo.
rez
e áá llo
o. O
nd
dou
up
ela
el
patinho, que se achava feio, resolveu partir para bem longe. Muito andou
pela
floresta até encontrar uma bela lagoa. Resolveu se refrescar naquelas ág
águas.
guaas.
s. EstaEssttava distraído se banhando quando ouviu alguém lhe perguntar:
– Posso brincar aí com você?

Sabrina Eras. 2009. Digital.

Era uma ave belíssima que nadava ali perto. O patinho, envergonha-o
do por sua feiura diante de uma ave tão bela, baixou o olhar. E foi então
que se surpreendeu com o que viu! A água da lagoa
refletia a imagem de duas belas aves e uma
delas era ele mesmo! Ele era um cisne! Suas grandes asas e seu longo e gracioso pescoço eram
ue
iguais aos do amigo, que
se juntou para brincar com ele.

CORDI, Angela.
Adaptação da
história O patinho
feio, de Hans
Christian Andersen.
Texto não publicado,
Curitiba, 2009.
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PARA FAZER
EM FAMÍLIA 7
Recontando O Patinho Feio

CONTO DO
PATINHO FEIO
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Sabrina Eras. 2019. Digital.

Reconte a história do Patinho Feio para seu filho. Em seguida, recorte os personagens presentes na página 63,
no anexo deste livro. Brinque com a criança de manipulá-los, utilizando o cenário a seguir e o enredo da história.

RAPUNZEL
Era uma vez um casal que aguardava
feliz a chegada de sua primeira filha. Numa
noite, a esposa ficou com muita vontade dee
comer rabanete. O marido, então, colheu um
m
rabanete na horta da casa vizinha e deu para
ra a
esposa saborear. Na manhã seguinte, foram acordacordados por batidas na porta. Era uma bruxa! Ela disse ao
homem que ele não podia pegar um rabanetee sem pedir.
Como castigo, os pais teriam que lhe dar a criança
iança que logo
nasceria. Com medo da bruxa, eles concordaram.
am.
cá la Os pais entregaram
Quando a menina nasceu, a bruxa foi buscá-la.
Rapunzel com profunda tristeza. Rapunzel foi levada para um castelo distante, no meio da floresta. O tempo passou e Rapunzel se transformou em uma bela
moça com uma linda voz. A bruxa, então, decidiu trancar Rapunzel em uma torre.
Um dia, um príncipe que cavalgava na floresta ouviu uma doce voz que vinha da janela da torre. Ele subiu por longas tranças e encontrou a bela moça. Os dois
se apaixonaram e combinaram de se encontrar todos os dias. Mas, um
dia, a bruxa, que estava escondida atrás de uma árvore, descobriu o
plano dos dois. Esperou o príncipe ir embora e foi até a torre. Cortou
as tranças da Rapunzel e a abandonou no deserto. No dia seguinte,
ao chegar próximo da torre, o príncipe disse:

Bruna Assis Brasil. 2015. Digital.

— Rapunzel, Rapunzel, jogue-me suas
tranças cor de mel!
As tranças foram jogadas pela bruxa,
que esperou o príncipe subir até a janela.
Quando o príncipe se deparou com a bruxa, ela deu uma risada maldosa e o empurrou
lá do alto. Com a queda, o príncipe ficou cego
e saiu perambulando sem rumo. No deserto, Rapunzel cantarolava para espantar
sua tristeza. O príncipe que caminhava
perdido ouviu a voz de sua amada e,
assim, conseguiu encontrá-la. Ao
ver o príncipe, Rapunzel chorou
de alegria. Suas lágrimas caíram
sobre os olhos dele, que voltou
a enxergar. Então, o príncipe levou Rapunzel para seu castelo.
Eles se casaram e viveram felizes
para sempre.

CORDI, Angela. Adaptação da história
Rapunzel, dos irmãos Grimm. Texto
não publicado, Curitiba, 2009.
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BRINQUE COM
SEU FILHO

A

s brincadeiras são uma das
primeiras formas de expressão das crianças. Durante
os primeiros anos de vida, brincar
faz parte do desenvolvimento. Por
meio dessa prática, elas expressam
o que sentem e o que pensam sobre o que está ao seu redor e constroem sua forma de ser e de estar
no mundo.

Brincando, a criança cria e reinventa a realidade, faz escolhas e
toma decisões, desenvolve a criatividade e a autonomia, pensa,
experimenta, projeta, investiga,
explora, compara, analisa, classifica, calcula, deduz, cria, desenvolve e compreende o mundo e as
pessoas.

A brincadeira também promove o processo de socialização.
socialização A
criança aprende a compartilhar, a respeitar o direito dos outros, a
fazer amigos. Momentos de brincadeiras, aventuras, travessuras e
jogos vividos na infância são guardados carinhosamente na lembrança e acompanham o adulto para sempre.
Sendo a brincadeira fator tão importante na infância, precisa ser
considerada pelas famílias, que devem oportunizar, sempre que possível, momentos de alegria e entretenimento. Procure interagir com
o mundo da criança, de modo que todos se sintam felizes. Ao brincar
com os filhos, os pais ampliam o vínculo afetivo e proporcionam o
diálogo, que é fundamental para a família durante toda a vida.
Conte ao seu filho o que você costumava fazer durante a infância e ensine suas brincadeiras prediletas daquela época. Você
também pode aprender a brincar com ele! Afinal, a escola sempre
apresenta novidades às crianças e ele se sentirá muito feliz em poder lhe ensinar algo novo. Não pense que, ao brincar com seu filho,
estará perdendo a autoridade sobre ele. As crianças normalmente
compreendem quando o momento é de brincadeira e quando o assunto é sério.

Brincadeiras para
diversão em família
Aos 3 anos, as crianças já imitam os adultos. Portanto, é possível
brincar de faz de conta. Nessa idade, a criança já tem condições de
participar da organização dos brinquedos. Sendo assim, estimule-a a
recolher e guardar os brinquedos quando não quiser mais brincar com
eles, ajudando-a nessa tarefa.
A seguir, há uma lista com algumas possibilidades de brincadeira
para vocês fazerem em família. São sugestões que podem ser adaptadas aos interes
interesses
ss da criança e dos pais. Divirtam-se!
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Ao brincar
com os
filhos, os pais
ampliam o
vínculo afetivo
e proporcionam
o diálogo [...].
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Preencha cada cubinho da forma de gelo com
uma cor de tinta guache, sem encher. Em
seguida, complete com água e coloque um palito
de sorvete ou colher de chá ao centro de cada
cubinho. Depois é só congelar, desenformar e
desenhar no papel sulfite.

HO S DE T IN T A
AR T E C O M C UB IN

k/Oscarhdez

Após a chuva, brinquem de pisar em poças
d’água usando botas impermeáveis.

Em um espaço aberto, uma pessoa da
família pega e as outras, incluindo a
criança, fogem. Quem for pego, vira o
pegador. Variação: a pessoa que for pega,
“congela” e só pode se mexer quando
alguém que não foi pego encostar nela.

BRINCADEIRAS AO AR LIVRE

PE G A -P EG A

©S

D ES EN H O N O PL
Á ST IC O

ogonet
hutterstock/B

Encha bexigas com água (essa tarefa deve ser
feita pelos adultos) e, com seu filho, brinquem de
jogá-las um no outro. Depois, guarde as bexigas
longe do alcance das crianças.

É possível utilizar o aro comprado pronto ou
fabricá-lo em casa usando arame dobrado. Para
que as bolas de sabão fiquem mais resistentes,
utilize a mistura de 1/4 de xícara de detergente,
1 xícara de água e 1 colher de chá de amido de
milho ou de açúcar.

©Shutterstoc
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PI SA R EM PO Ç A
S D ’Á G U A
©Gett y Imag

es /Elva Etienne

ÃO DE ÁGUA
G U ER RA D E B A L

No chão do quintal ou na calçada, use giz de
quadro para desenhar círculos representando
um alvo. Depois, é só pegar um balde, molhar
esponjas de limpeza na água e arremessá-las.
O objetivo é conseguir atingir o alvo.

ÃO
B O L H A S D E SA B

k/Marta Nava
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Encha um saquinho tipo zip com gel de cabelo,
misture corante alimentício e feche. Em seguida,
com a criança, brinquem de desenhar com o
dedo sobre o saquinho. Ao passar o dedo, o gel
se espalha e fica a marca de dedo, formando
desenhos.

ith
©P. Imagens/P

BRINCADEIRAS PARA FAZER ARTE

Como brincar?

ES PO N JA A O A L
VO
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Como brincar?

IN H O S
PI ST A PA RA C A RR

Crianças adoram entrar e sair de caixas. Então,
ofereça a elas uma ou mais caixas grandes e
proponha a elas imaginarem que estão em um
castelo, em uma casa, em um avião, em um
barco, em um trem. Para a brincadeira ficar mais
interessante ainda, ofereça tecidos como lenços e
lençóis e deixe-as inventar novos usos para eles.
Como as crianças dessa idade estão aprendendo
a brincar de faz de conta, deixe-as livres, mas
de vez em quando lance algumas ideias.

B A RC O PI RA T A /
PE T ER PA N
k/Fizkes

Depois, é só usar as miniaturas ou bonecos e
bonecas da própria criança para representar
os personagens (piratas, Peter Pan, Sininho
e as crianças da Terra do Nunca).

©P. Imagens/P
ith

Para construir o barco, basta utilizar uma
caixa de ovos e colocar sobre ela dois canudos
biodegradáveis decorados com um papel
em forma de triângulo ou retângulo, para
representar as velas.

©Shutterstoc

BRINCADEIRAS DE FAZ DE CONTA

Utilize fita-crepe, peças de brinquedos
de madeira e caixas para construir uma
pista de carrinhos. Depois, é só usar
os carrinhos na pista e se divertir. Essa
brincadeira vale para meninas também!

LÃO
C A IX A S D E PA PE

Dicas para que o momento
da brincadeira seja agradável
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•

Permita que o seu filho comece a brincadeira.

•

As crianças, muitas vezes, podem ignorar seus comentários ou sugestões na hora da brincadeira. Não
se aborreça e continue brincando.

•

A comunicação é importante no momento da brincadeira. Lembre-se de que a criança adora fantasiar; por
isso, deixe a criatividade dela aflorar. Aproveite a ocasião e mergulhe no mundo imaginário de seu filho.

•

Favoreça o jogo de faz de conta e imite, com seu filho, sons de animais, de instrumentos musicais, de
personagens de histórias, etc.

•

Estimule a criança a dividir os brinquedos, mas faça isso de forma educativa, usando a conversa como
meio de conscientização.

•

Negocie com as crianças, logo no início da brincadeira, as regras que deverão ser seguidas.
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k/Kamira
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A CRIANÇA E
A MÚSICA

esde muito pequenas, as
crianças se interessam
por descobrir sons. Ainda bebês, elas experimentam a
própria voz, oscilando o volume
dos balbucios e dando pequenos
gritos. Esse interesse só cresce a
cada dia.

a diversidade musical, mas também
mb a produzir seus próprios sons e
música. Isso porque a música é uma forma de linguagem, o que quer
dizer que é uma maneira de comunicação e expressão, que tem como
princípio a questão estética e criativa do ser humano.

Por isso, falar de música
para as crianças é mais do que
apresentar cantigas infantis,
embora isso também seja importante para elas. Elas precisam
aprender a conhecer e apreciar

A boa notícia é que não é preciso ser especialista para auxiliar a
criança a apreciar a música e a aprender sobre ela. As famílias também
podem se envolver nesses momentos de descobertas.

Quando as crianças ouvem músicas, estão percebendo-se a si
mesmas de maneira geral e conectando-se com o próprio corpo, com
a imaginação e com o intelecto. Exatamente como fazem os adultos
quando escutam suas músicas favoritas e logo têm vontade de dançar.

A seguir, algumas maneiras de incentivar o desenvolvimento das crianças na linguagem musical.

•

Valorize os diferentes ritmos e estilos musicais (MPB, rock, pop, forró, música clássica, etc.). Defina
repertórios variados e de qualidade, com letras adequadas à criança, ajudando-a a ampliar as suas
referências e identificar preferências.

•

Estimule-a a brincar com sons produzidos com o próprio corpo: bater palmas, estalar a língua no céu da
boca, estalar os dedos, bater os pés, entre outros.

•

Descubram juntos os sons que o corpo produz. Exemplos: barulho da respiração, barulho dos órgãos
que fazem a digestão e do coração.

•

Brinquem de imitar vozes (graves, agudas, roucas, etc.).

•

Brinquem de imitar sons de animais.

•

Produzam sons com objetos de diversos materiais (madeira, metal, plástico), como panelas, tábuas,
colheres, potes.

•

Apreciem juntos cantigas de roda e canções folclóricas.

Enfim, possibilite à criança que esteja ativa, que aprecie e viva as sensações que a música pode provocar
e brinque com elas. Com certeza, esses momentos trarão muitos avanços para o desenvolvimento global
da criança.
LIVRO DA FAMÍLIA
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Relembre algumas letras de cantigas populares e cante-as para brincar com a criança.
ALECRIM

Bruna Assis Brasil. 2015. Digital.

ALECRIM, ALECRIM DOURADO
QUE NASCEU NO CAMPO
SEM SER SEMEADO
FOI MEU AMOR
QUE ME DISSE ASSIM
QUE A FLOR DO CAMPO
É O ALECRIM.

Cultura
C
lt
po
popular
opular
l

RRODA
ODA PIÃO
O PIÃO ENTROU NA RODA, O PIÃO!
O PIÃO ENTROU NA RODA, O PIÃO!
RODA PIÃO,
P
BAMBEIA PIÃO!
RODA PIÃO,
P
BAMBEIA PIÃO!

Cultura popular

I NDI OZII NHOS
INDIOZINHOS
NHOS
UM, DOIS, TRÊS INDIOZINHOS,
QUATRO, CINCO, SEIS INDIOZINHOS,
SETE, OITO, NOVE INDIOZINHOS,
DEZ NUM PEQUENO BOTE.
IAM NAVEGANDO PELO RIO ABAIXO
QUANDO UM JACARÉ SE APROXIMOU
E O PEQUENO BOTE DOS INDIOZINHOS
QUASE, QUASE VIROU,
MAS NÃO VIROU!

Cultura
Cult
tu popular
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A CRIANÇA E A
TECNOLOGIA
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O AMOR À NATUREZA
COMEÇA EM CASA

V

ocê já deve ter percebido que ao longo deste ano o seu filho vai
se envolver com a temática de sustentabilidade e respeito à natureza ao vivenciar as propostas do Projeto Eco Mirim na escola.
Mas o que é ser ECO? Antes de tudo é importar-se e ser sensível a todas
as formas de vida do ambiente, é considerar que somos seres da natureza porque fazemos parte dela.
Com certeza, você deseja que sua família tenha qualidade de vida
e saúde. Muitas pesquisas comprovam que o contato com a natureza
diminui o estresse e pode trazer inúmeros benefícios à saúde. Infelizmente, nos dias atuais, a maioria das crianças passa pouco tempo em
áreas verdes. Por isso, apresentamos algumas ideias para incentivar o
seu filho a apreciar a natureza e despertar nele o desejo de preservá-la.

Ideias para apreciar
e cuidar da natureza

•

Sempre que possível, frequentem os parques da sua
cidade ou outros espaços naturais.
Mostre à criança o quanto é agradável estar em
meio às árvores, flores, plantas, pássaros e outros
animais. Uma boa dica é fazer um piquenique. Basta levar uma cesta ou mochila com toalha, alguns
talheres e copos plásticos reutilizáveis e lanches
naturais. Levem também sacos recicláveis para
recolher todo o lixo que produzirem, deixando
o ambiente limpo. Afinal, as crianças aprendem
pelo exemplo e imitação. Elas estão observando
tudo o que acontece ao redor.
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•

Envolva a criança nos cuidados que a família tem com a
natureza.

•

©Shutterstock/T-Photo

Mostre a ela como se separa o lixo reciclável do lixo comum, caso
na sua cidade haja coleta seletiva. Substitua sacolas descartáveis
por sacolas de pano e, quando for à feira/ao mercado, peça para
o seu filho levar a sua sacola. Pequenos gestos fazem a diferença.
Cultivar uma planta (pode ser uma flor ou temperos) também
mobiliza as crianças
a pensar e aprender
sobre as necessidades
da natureza e a nossa
responsabilidade como
seres humanos. Por
isso, estimule a criança a colocar a planta
ao sol ou colocá-la à
sombra, regá-la, entre
outros cuidados.

Incentive as brincadeiras com os elementos da natureza.
atureza.

©P. Imagens/P
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©P. Imagens/P

Vale misturar água e terra para fazer comidinha, juntar gravetos caídos para fazer divertidas construções. Já pensaram em brincar com
o vento? Para isso, utilize pequenos pedaços de tecidos,
s, pipas/papagaios, aviões ou barquinhos de papel. Ao observar o movimento
do ar, as crianças não apenas se divertem, mas aprendem
m a apreciar
mento a ela.
a natureza e desenvolvem um sentimento de pertencimento
Afinal, só cuidamos daquilo em que depositamos valor.
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Ricardo Enz. 2019. Digital.
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