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Prezados famil iares:

O Projeto Eco Mir im oferece a vocês o Livro da famíl ia. 

Nele , apresentamos dicas, esclarecimentos e orientações para 

que a famíl ia acompanhe a educação de suas cr ianças e as 

protagonize no contexto famil iar .

Os ambientes que a cr iança frequenta e a convivência com os 

famil iares contribuem diretamente para seu desenvolvimento.

Educadores e famil iares desejam que a cr iança se desenvolva 

e atue de maneira cada vez mais independente e autônoma. 

Para que isso ocorra, todos os envolvidos precisam agir com 

consciência e responsabil idade no processo de educação infanti l .

Cada ser humano é único em suas emoções, sensações, 

comportamentos e percepções de tudo que o cerca. Por isso, 

não existe um modelo de como se deve cr iar um fi lho. No 

entanto, algumas orientações podem faci l itar o cotidiano, 

tornando-o estimulante e cheio de possibi l idades para que a 

cr iança possa se desenvolver ainda mais.

Esperamos que este Livro da famíl ia se torne um material de 

referência aos famil iares ao incitar inúmeras reflexões sobre 

as possibi l idades de atenção dispensada às cr ianças, sempre 

respeitando os esti los e a ampla diversidade das famíl ias 

brasi le iras. Por meio deste recurso pedagógico, será possível 

um projeto educativo em parceria entre vocês e a escola que 

escolheram para seus f i lhos.

Abraços,

Equipe editorial

p q

seus fi lhos.

Mathias Tonwsend. 2019. M
ista.
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PROJETO ECO MIRIM
CONHEÇA MELHOR O

EDUCAÇÃO INFANTIL

O Projeto Eco Mirim – Educação Infantil é constituído de materiais didáticos 
que visam atender às necessidades de aprendizagem das crianças e proporcionar 
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 ma-
terial 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.

Os livros do Eco Mirim apresentam um projeto gráfico atrativo, atividades desafiadoras e es-
paços 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 
lobo-guará, 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 aprendi-
zagem e desenvolvimento dos cinco campos de experiências previstos na BNCC: 

• 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 e e 

transformações (ET)T)

ssssss   
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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 registra-
das, 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.

Livro da família

As orientações e as dicas a que os 
familiares têm acesso no Livro da fa-
mília 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 es-
colar da criança.

Para o professor

Livro do professor

O Livro do professor apre-
senta 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 es-
paço 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 pági-
nas 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 intui-
to de enriquecer o repertório de histórias 
infantis e as experiências sonoras e musi-
cais das crianças.

7LIVRO DA FAMÍLIA



OS PRIMEIROS 
DIAS NA ESCOLA

Em geral, muitas crianças com 
idade de 4 anos já estiveram 
em alguma instituição esco-

lar e vivenciaram a rotina desse 
ambiente. Entretanto, a chegada 
de um novo ano sempre traz no-
vidades e expectativas, principal-
mente porque, durante o período 
de férias, a criança estava habituada 
ao convívio com outras pessoas e com 
outra rotina. Provavelmente, horários, tipos 
de brincadeiras e atividades que vivenciou esta-
vam organizados de outra maneira, mais próxima 
à rotina familiar. Por isso, começar ou recomeçar a 
frequentar a escola pode ser um tempo de alegria e 
expectativa para as crianças, mas também pode ge-
rar certa insegurança e necessidade de adaptação a 
uma rotina diferente. 

A criança vive momentos de encontros e despe-
didas. Encontro com uma nova realidade, um novo 
grupo de convivência. Despedida dos professores 
anteriores, caso tenha frequentado a escola, de fa-
miliares e demais pessoas que cuidaram dela em 
casa. 

Mesmo que seja por apenas um período do dia, 
para as crianças pequenas, é uma aprendizagem 
lidar com esta reorganização de rotina, tempos, es-
paços e relações. Para algumas, os primeiros dias 
de aula podem ser difíceis. Permanecer algumas 
horas longe dos familiares e do lar pode provocar 
ansiedade e desconforto nas crianças.

Com isso em mente, vale lembrar algumas es-
tratégias que as famílias podem utilizar para auxiliar 
as crianças nesse processo de adaptação.

Vale lembrar
• Converse sempre com os professores  

e/ou a coordenação sobre seus anseios, 
sentimentos e dúvidas. Eles estão dis-
poníveis para ajudar e, assim como 
você, desejam que a criança se sinta se-
gura e confortável no espaço da escola.

• Cada criança reage de maneira própria 
às situações. Tente transmitir seguran-
ça e respeite o tempo do seu filho.

• Seja paciente! Lembre-se de que todos 
os envolvidos estão mais sensíveis nes-
se momento de adaptação escolar. 

©Shutterstock/luminast
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Nos dias que antecedem 
o início do ano letivo 

Nos primeiros 
dias de escola

Converse com a criança sobre a escola, con-
tando o que sabe que ela vai encontrar lá, 
mas evitando falar daquilo que desconhece, 
para não gerar falsas expectativas.

Envolva a criança nos momentos de organi-
zação dos materiais na mochila, preparação 
da lancheira, etc.

Conte sobre algumas brincadeiras que po-
dem acontecer na escola, como pega-pega, 
amarelinha, pular corda, ir ao parquinho, 
brincar na areia, etc.

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

Conte que ela fará novos amigos e/ou reen-
contrará os amigos da escola, gerando entu-
siasmo e expectativa. 

Combine atividades para fazer com a crian-
ça quando ela retornar 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 o 
professor e a escola.

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

Convide a criança a preparar pequenos car-
tões com desenhos para levar para os cole-
gas ou professores no primeiro dia de aula. 
Pode ser muito divertido e aproximar a crian-
ça do novo ciclo que se iniciará.

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

Nos dias que antecedeN di t d
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PARA FAZER 
EM FAMÍLIA 1

Dia a dia na escola

Convide a criança para conversar sobre como estão sendo os dias na escola. Para estimular o diálogo, 
proponha a brincadeira Achei!.

Peça à criança que observe a imagem desta página e, sempre que identificar algo que seja comum 
na escola onde estuda, diga “Achei!”. Em seguida, oriente-a a marcar os objetos, pessoas ou espaços que 
encontrou. A criança pode contornar o item ou marcá-lo com X, por exemplo. 

Utilize as linhas abaixo para escrever algo que seu filho disse enquanto brincava e marcava as imagens. 
Este registro servirá para vocês relembrarem os bons momentos da criança na escola.

eeee eeeeststststududududa,a,a,a ddddigiggaaaa “A“A“AAAchchccheieiee !”!”!”.. EmEmEmE ssssegegeeguiuiuiiiuidadaadaadd ,, ororooorieieieeentntntte-e-e-aa aaa mamamamm rcrcrccararara oooos s s obobbobobjejejejejj tototos,s,s,ss, ppppppesesesesssssssososososooasasasaa ooooooooooou u uuu eseseseesesspapapaapappaaçoçoçoçoçços s s ssss quququququq e eeeeenanana eeescscscolololaaa ononono dededede
ririririanananançaçaçaça ppppodododode eee cocococontntntntnnn orororornanananan r rr o ooo itttttttemeemeee ooouuuuu mamamamamaarcrcrcccccá-á-á-á-lololooo ccccomomomenenenencocococontntntntrororr u.u.u.u. AAAA cccrrr XXXX, popppoppoppor rrr exexexxxememememmemplplpplp o.o.o.o.ooo   

Marcos de Mello. 2019. Digital.
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FAMÍLIA

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. Mes-
mo em contato com pessoas em outros ambientes, 
como a escola, é na família que a criança tem seu 
principal ponto de referência. É no seio familiar que 
ela busca apoio e recebe exemplos de comporta-
mento e atitudes, reproduzindo-os no dia a dia. Na 
família, ela encontra 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 o próprio projeto de vida. 

Para isso, é preciso que a relação entre os fa-
miliares e a criança seja harmoniosa, saudável, ple-
na 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 dife-
renças sempre existirão. O que fazer, então? É preci-
so trabalhar em conjunto e enfrentar os problemas; 
criar momentos para avaliar as mudanças ocorridas 
ou determinar quais mudanças são necessárias; 

É no seio familiar 
que ela busca apoio 
e recebe exemplos 
de comportamento 
e atitudes, 
reproduzindo-os 
no dia a dia.

fazer acordos e negociar possibilidades de resolu-
ção das situações conflituosas. É fundamental que a 
família ensine à criança quais são os princípios cor-
retos de convivência, ajudando-a a consolidá-los. À 
medida que ela cresce, deve ir exercendo, pouco a 
pouco, sua liberdade individual, dentro dos limites 
preestabelecidos. Nessa trajetória, é essencial expli-
car à criança que as escolhas e decisões têm con-
sequências, tanto positivas como negativas, e que 
devemos assumi-las.

.
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• 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 seu fi-
lho. Organize passeios ou atividades em família: as-
sistir 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, mas que vocês fiquem juntos, dediquem 
tempo e atenção à família 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 o banheiro sozinho ou lembrar-se de guar-
dar os brinquedos, entre tantas outras conquistas.

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

• Não ignore ou despreze seu filho, mesmo que ele es-
teja fazendo birra. Escute-o com tranquilidade e aju-
de-o a se acalmar quando estiver agitado ou nervoso. 
Ele precisa saber que é amado e compreendido.

• Peça desculpas a seu filho quando necessário. Errar 
faz parte da vida do ser humano, e não é porque 
somos adultos que não estamos sujeitos ao equí-
voco. Os erros podem criar excelentes situações de 
aprendizagem.

Relacionamento com os filhos

A conquista da confiança de uma criança é um trabalho que deve se estabelecer logo no início do re-
lacionamento 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 seu interesse pelo que ela está querendo dizer e pelo que aconte-
ce com ela. Isso é muito diferente de interrogá-la, como se quisesse invadir sua privacidade.

Diante de tais desafios, listamos a seguir algumas dicas de como lidar com a criança nesse uni-
verso de descobertas e de curiosidades que ela enfrenta diariamente.

©Shutterstock/ZouZou

©Shutterstock/MBI
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Participação no 
bem-estar da família

Desde cedo, as crianças precisam perceber que, no ambiente fa-
miliar, é necessário respeito e que todos os integrantes da família têm 
direitos, mas também deveres. 

Acreditar que crianças bem pequenas ainda são muito novas para 
assumir algumas responsabilidades é um equívoco que traz conse-
quências em curto prazo. Se elas sempre forem servidas e tiverem 
tudo à mão, por volta dos 8 ou 9 anos, acharão que todos ao seu 
redor estão à sua disposição e que não precisam fazer nada.

Portanto, as crianças devem aprender a conviver em sociedade 
e, para que isso ocorra, pais, mães e responsáveis precisam ser os 
primeiros a demonstrar, pelo exemplo, como conviver respeitosamente 
com as pessoas ao redor. Essa aprendizagem, uma das mais importan-
tes, demanda tempo, exemplo, repetição e muita dedicação.

É evidente que crianças de 3 ou 4 anos não podem realizar todo 
tipo de tarefas domésticas. Entretanto, podem ser envolvidas em pe-
quenos afazeres, como organizar os brinquedos e colocar a roupa suja 
no cesto. Isso gera aprendizagens sobre organização, compromisso 
com o outro, manutenção do ambiente em que se vive, além de ser 
uma maneira de amar o outro, respeitá-lo e desenvolver empatia por 
ele. À medida que a criança percebe que realizar essas pequenas ativi-
dades exige tempo e dedicação, aprende a valorizar os adultos que as 
realizam (mãe, pai, avó, empregada doméstica, etc.).

No caso de uma pessoa da própria família realizar as atividades 
domésticas, é possível envolver a criança diariamente em diferentes 

tarefas. Caso a criança fique sob os 
cuidados de uma pessoa contra-
tada, faça uma lista de atividades 
nas quais a criança pode ajudar e 
oriente a pessoa a incluí-la. Depois, 
com a cuidadora, chame a criança 
e explique as atividades e os com-
binados. Quem educa são os pais 
ou responsáveis. Os profissionais 
que ficam em casa com a criança 
estão ali para auxiliar, seguindo as 
orientações dos familiares. A edu-
cação das crianças não deve ser 
terceirada.
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Elencamos algumas atividades que seu filho de 3 ou 4 anos pode fazer em casa.

ATIVIDADE COMO ENSINAR?

Guardar os próprios 
brinquedos e livros

Uma máxima na família pode ser: Brincou? 
Guardou!

No início, chame a criança para guardar os 
brinquedos ao final das brincadeiras, mostrando 
os locais onde devem ser guardados e a forma 
de organizá-los. Gradativamente, deixe que ela 
faça isso sozinha, encontrando a própria forma 
de organizar.

Colocar as roupas 
sujas no cesto

Deixe um cesto no banheiro ou próximo ao 
quarto da criança. Sempre que ela retirar uma 
roupa, ajude-a a perceber se está suja e, caso 
esteja, colocá-la no cesto.

Com o tempo, comece a mostrar como 
desvirar a roupa, tirando-a ou colocando-a do 
avesso, conforme a necessidade.

Com auxílio, a criança também pode ajudar a 
levar o cesto até o local em que a família lava 
as roupas.

Organizar e guardar 
meias lavadas

A criança pode ajudar a juntar as meias 
lavadas formando pares. Isso pode ser feito 
sobre uma bancada limpa ou sobre a cama. 
Ensine a criança a colocar uma meia sobre 
a outra e depois enrolar as duas juntas para 
guardar. 

Retirar os pratos 
da mesa após as 
refeições

Inicialmente, solicite à criança que retire o 
próprio prato da mesa. Auxilie-a explicando 
que, primeiro, deve se levantar e, só então, 
pegar o prato. Caso ela não o alcance, 
entregue-o a ela e peça que o leve até a pia. 
Lembre-se de sempre supervisioná-la nessa 
tarefa para evitar acidentes.

Com o passar do tempo, permita que ela retire 
os outros pratos da mesa também.

ATI
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ATIVIDADE COMO ENSINAR?

Colocar garfos, 
colheres e 
guardanapos à mesa

Solicite à criança que separe a quantidade de 
talheres de acordo com o número de pessoas 
(com exceção de facas). Você pode colocar os 
pratos à mesa e a criança finaliza colocando 
os talheres, por exemplo.

Colocar e retirar 
objetos da mochila 
da escola

Pode-se combinar com a criança que todos 
os dias ela deve tirar o Livro da rotina da 
mochila da escola e entregá-lo aos pais ou 
deixá-lo sobre alguma mesa para que eles 
vejam. No início, será necessário lembrá-la, 
mas, com o passar do tempo, ela fará isso 
espontaneamente.

Gradativamente, é possível pedir o auxílio 
da criança para retirar roupas e objetos da 
mochila que precisam ser limpos e trocados.

Auxiliar em pequenos 
cuidados com plantas 
e/ou o jardim

A criança pode utilizar pequenos regadores 
ou jarras de plástico para regar as plantas 
do jardim ou de vasos. Entregue a ela esses 
recipientes com um pouco de água e mostre 
como fazer. À medida que ela for realizando a 
atividade com mais autonomia, proponha que 
tente encher o recipiente de água, com sua 
supervisão. Vale também ensiná-la a recolher 
folhas caídas do jardim.
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Crianças respondem bem a elogios e pequenas recompensas. Entre-
tanto, isso é diferente de fazer barganha. Os pais podem ter um quadro 
de recompensas e combinar situações simbólicas para reforçar, algumas 
vezes, bons comportamentos, principalmente ao implementar uma nova 
rotina de desafios e afazeres para as crianças. Um passeio legal no final de 
semana ou mesmo uma sobremesa apreciada podem ser boas ideias, pois 
colocam a evidência no bem-estar, na satisfação, e não necessariamente 
no consumismo. Entretanto, cuidado para não confundir o sistema de re-
compensa com a barganha, a troca, usando frases como “eu só lhe dou 
isso se você fizer aquilo”. Recompense, por exemplo, uma combinação de 
bons comportamentos, para que a criança compreenda que suas ações são 
apreciadas, geram bem-estar.
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PARA FAZER 
EM FAMÍLIA 2 

Quadros de responsabilidades

Os quadros a seguir devem ser preenchidos com a criança como forma de inserir algumas responsabi-
lidades domésticas em sua rotina ou incentivá-la a cumprir aquelas que já tem. Selecione, com a criança, 
imagens entre as que estão disponíveis na página 61 dos anexos, que representam atividades domésticas 
que ela já é capaz de realizar e ajude-a a recortá-las e a colá-las no quadro. Combine com a criança um 
símbolo a ser desenhado nos quadradinhos sempre que uma tarefa for cumprida.

QQuuadro
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LIMITES: UM 
DESAFIO POSSÍVEL

Cada nova fase da criança gera novos desa-
fios. Que a missão de educar e estabelecer 
limites exige empenho, determinação e pa-

ciência toda família sabe, mas será que estamos no 
caminho certo? Existe algo a mais que precisamos 
fazer? Essas perguntas costumam povoar a mente 
de pais e responsáveis, e não há fórmula mágica 
para respondê-las. 

Entretanto, algumas estratégias podem ser 
bons caminhos a se percorrerem em busca da for-
mação da criança. Informe-se, troque ideias com 
outros pais, peça orientação ao pediatra, a profis-
sionais da escola, entre outros.

A maioria dos adultos admira-se ao ver uma 
criança que respeita os outros, escuta as orienta-
ções de seus pais e tem um bom comportamento. 
Em contrapartida, crianças que demonstram agres-
sividade ou certa rebeldia são taxadas como mal-
-educadas. É evidente que ninguém gosta de ficar 
próximo de pessoas que sempre querem ser o cen-
tro das atenções e não respeitam ninguém. Assim, 
crianças que batem, chutam ou gritam costumam 
não ser consideradas a melhor companhia. Crianças 
precisam de ajuda para entender seus sentimentos 
e aprender a lidar com suas emoções. Precisam ser 
ensinadas a ser agradáveis e a respeitar as pessoas, 
mesmo quando se sentem contrariadas. 

Essa aprendizagem se dá, primordialmente, em 
família. A escola, as outras instituições e as babás 
estão disponíveis para apoiar e complementar a 
ação educativa da família, ajudando as crianças a 
avançar e mostrando como se relacionar em uma 
esfera social mais ampla que a do âmbito familiar. 
Por isso, não se deve esperar que tais instituições 
ou pessoas determinem o comportamento de seu 
filho, afinal, é em casa que alguns aprendizados es-
senciais precisam ocorrer.

Mesmo que os pais/responsáveis trabalhem o 
dia todo, é necessário investir tempo na educação 
moral e ética das crianças. Pode até ser cansativo, 
mas certamente valerá muito a pena realizar combi-
nados, conversar sobre comportamentos e auxiliar 
a criança na compreensão das consequências de 
suas ações.

Não existem atalhos para educar uma criança. 
É mais fácil ceder e deixar que a vontade da criança 
prevaleça sempre, evitando contrariá-la. Entretanto, 
impor limites ficará cada vez mais difícil aos pais 
e responsáveis que não fizeram isso anteriormen-
te. Um adolescente que grita e chora porque quer 
dirigir aos 15 anos certamente não conseguiria que 
pais prudentes lhe entregassem a chave do carro. 
Ele teria de lidar com tal frustração. Então, por que 
observamos famílias cedendo tão facilmente aos 
gritos de uma criança pequena exigindo um brin-
quedo no supermercado? O princípio é o mesmo. Li-
mites são bons e saudáveis e protegem as crianças 
física e emocionalmente. Além disso, quanto mais 
cedo elas compreenderem até onde podem ir, mais 
seguras estarão ao longo da vida.

A seguir, apresentamos algumas dicas que po-
dem auxiliar na construção dos limites pela família.
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Dedique tempo para conhe-
cer os gostos e desejos de seu 
filho. Ele só vai respeitá-lo genui-
namente se sentir o quanto você 
o ama e conhece. Portanto, façam 
coisas juntos com frequência!

Mantenha sua 
palavra! Cumpra sempre 

o que prometeu. Caso não seja 
possível, por um motivo de força 

maior, explique-se, peça desculpa e 
diga que vai tentar não repetir o erro. 

Evite, de todas as formas, quebrar uma 
nova promessa. Se houver algo 
que não possa ser cumprido, 

não prometa.

Não 
tenha medo de 

dizer não. As crianças 
precisam disso para conhecer 
os próprios limites e saber até 

onde podem ir. Quando a família 
não dá limites, outras pessoas 
darão, o que certamente será 

bem mais difícil para 
seu filho.

Deixe claras 
as regras e as 

consequências para atitudes 
negativas. Crianças que têm 
atitudes negativas aprovadas 
ou percebem adultos passivos 
diante delas tendem a repetir 

tais comportamentos.

Não 
desautorize 

pessoas que são 
autoridades na vida de seu 

filho (pai, mãe, avós, professores, 
etc.). Caso discorde de algum 

posicionamento de outro 
adulto, dialogue com ele 

longe da criança. 

Seja um 
bom modelo! 

Trate os outros de forma 
cordial, seja justo e evite 

gritos. Lembre-se de que seu 
filho está observando suas 
ações para entender como 

viver e se relacionar em 
sociedade. 

©Shutterstock/Liderina
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Por volta dos 4 anos, a criança começa a questio-
nar muitas coisas. Com a oralidade já bem desenvol-
vida e curiosidade pelo funcionamento daquilo que a 
cerca, é muito natural e saudável que isso  aconteça.

Entre tantos porquês, algumas crianças tam-
bém começam a questionar algumas regras e criar 
argumentos para conseguir o que desejam, inclusi-
ve tentando fazer trocas ou barganhas. São capa-
zes de criar situações dramáticas, com muito choro, 
birra e teimosia, para comunicar e alcançar deter-
minado fim.

Choros, birras e teimosia

Sugestão de leitura para as crianças

TODD, Parr. O livro dos sentimentos. São Paulo: 
Panda Books, 2011.

crianças

os. São Paulo: 

Algumas crianças podem fazer comentá-
rios que soam muito agressivos, como: “Não 
gosto mais de você”, “Prefiro a mamãe do que 
o papai” ou “Sua feia”. Diante de comentários 
assim, respire fundo, mantenha a calma e não 
se abale. Lembre-se de que a criança está ten-
tando verificar até onde pode ir, e sua reação 
mostrará isso a ela.

A birra funciona quando a criança percebe que 
atingiu o seu objetivo. Por exemplo: se ela conse-
guiu o brinquedo que queria gritando ou se jogan-
do no chão, vai fazer isso outras vezes, pois entende 
que, se aquela atitude funcionou uma vez, vai fun-
cionar sempre. Isso faz com que as birras fiquem 
cada vez mais bem elaboradas.

Uma estratégia interessante para combater as 
birras é dizer à criança que só será capaz de com-
preendê-la quando ela se acalmar. Não tenha ver-
gonha se ela continuar fazendo birra. Lembre-se de 
que você está investindo na educação dela. Se ela 
continuar, explique que você compreende o que ela 
está sentindo, mas que isso não muda o fato de 
que ela precisa se acalmar. Por exemplo: “Vejo que 
você está gritando porque ficou muito chateado 
com o que a mamãe disse, mas isso não vai resol-
ver a situação. Quando você se acalmar, poderemos 
conversar”.

Se antes da birra você já tinha dito “não” para 
o desejo expressado pela criança, mantenha sua 

posição, mas demonstre compreendê-la. Veja o 
exemplo: “Eu sei que você está com muita vontade 
de comer esse doce, mas hoje não será possível. No 
sábado, podemos escolher um doce bem gostoso”.

A criança não diferencia todos os sentimentos 
e é preciso ajudá-la a lidar com isso. Tudo bem se 
sentir frustrada por não fazer algo que gostaria, 
mas não é aceitável tratar mal as pessoas por causa 
disso. Bom seria se muitos adultos também enten-
dessem isso, não é mesmo? 

Dicas para 
enfrentar 
momentos 
de birra
1. Abaixe-se e olhe nos olhos da criança.

2. Fale com voz tranquila, mas com 
firmeza.

3. Evite fazer grandes discursos, pois a 
criança não estará disposta a ouvir 
naquele momento.

4. Depois que a criança se acalmar, 
converse sobre o desejo dela, acolha 
seus sentimentos e avalie se a sua 
vontade poderá ou não ser atendida.

©Shutterstock/Terng99
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PARA FAZER 
EM FAMÍLIA 3

Ajudar as crianças a encontrar formas de se sentirem melhor diante de sentimentos que as incomodam 
é um passo importante para uma vida emocional saudável.

Utilize as imagens abaixo para conversar com seu filho. Incentive-o a falar sobre como parecem se sentir 
as crianças retratadas. Nomeie os sentimentos e conte alguma experiência sua em relação a eles. Depois, 
peça à criança que diga como está se sentindo naquele momento e circule a imagem correspondente. Escute 
o que ela tem a dizer. Se ela não quiser falar nesse momento, respeite-a.

F ICO TRISTE QUANDO

FICO ALEGRE QUANDO
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FICO COM RAIVA QUANDO
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É necessário promover a aprendizagem da criança sobre como cui-
dar do próprio corpo e do próprio bem-estar para que ela desen-
volva hábitos em relação a isso. Para isso, é preciso incentivar 

a construção da autonomia a fim de que a criança possa cuidar da 
saúde e da higiene do próprio corpo. Família e escola têm, então, 
como objetivo, garantir as condições de saúde, mas também possibili-
tar gradativamente que a criança consiga perceber e realizar ações de 
autocuidado.

Encontrar o equilíbrio entre aquilo que fazemos pela criança e aqui-
lo que ela pode fazer sozinha é essencial. Por volta dos 4 anos, as crian-
ças já conseguem se perceber melhor e, por isso, compreendem melhor 
como cuidar de si mesmas em vários aspectos. No entanto, a orientação 
e a supervisão dos adultos responsáveis ainda precisam ser constantes.

Veja algumas possibilidades de envolver as crianças nas ações de 
autocuidado:
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SAÚDE, CUIDADO 
E BEM-ESTAR DAS 

CRIANÇAS PEQUENAS

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 seu auxílio e supervisão. Assim, ela 
terá a possibilidade de desenvolver autonomia para essa ação. A 
imagem a seguir pode ser apresentada à criança, a fim de que ela 
aprenda o procedimento correto para eliminar vírus e bactérias 
das mãos. Lavar entre os dedos, o dorso das mãos, os punhos 
e as unhas é muito importante. As crianças de 4 anos já podem 
pegar o sabonete líquido sozinhas. Entretanto, ainda é necessá-
rio auxiliá-las na dosagem da quantidade. Incentive a criança a 
enxugar as próprias mãos e, em seguida, ajude-a a utilizar álcool 
em gel: estudos recen-
tes comprovam 
sua eficácia como 
um dos fatores de 
prevenção de in-
fecção respiratória.

Assoar o nariz: Você já deve ter 
observado que crianças pequenas com 
o nariz escorrendo não se dão conta 
da necessidade de limpá-lo. 

Quando perceber que o nariz da 
criança está escorrendo, coloque-a 
diante do espelho e convide-a a se 
observar. Peça a ela que pegue um 
lenço de papel ou um pedaço de papel 
higiênico, ajudando-a a estabelecer a 
quantidade necessária, e limpe o na-
riz. Em seguida, se ainda estiver sujo, 
peça à criança que pegue mais papel e 
limpe-o mais uma vez, até que esteja 
completamente limpo. Tenha paciência 
ao pedir-lhe que assoe. Explique que 
ela deve colocar a “sujeirinha” para 
fora, fazendo um movimento parecido 
com o que faz com a boca ao asso-
prar – em vez de assoprar com a boca, 
ela fará isso com o nariz. Lembre-se de 
orientá-la a lavar as mãos depois que 
o nariz estiver limpo.

©Shutterstock/A3PfamilyPfffffPfamamamammammimimimimimaa lylylylylyyyyyyyy
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PARA FAZER 
EM FAMÍLIA 4

A criança vai organizar os hábitos de higiene que costuma pôr em prática em cada período do dia. Para 
isso, ajude-a a recortar as imagens de hábitos de higiene disponíveis na página 61 dos anexos e colá-las 
nos respectivos períodos. Depois, converse com ela sobre cada um desses hábitos. 

Se desejar, peça a ela que marque X naqueles hábitos que já consegue fazer sozinha. Depois, fique de 
olho nas dicas a seguir para ajudá-la a desenvolver a autonomia em relação ao autocuidado.

A crcriaiaançnçnçça a vvv
isisiiii sososo,, ajajjajuduudude-e-e-aa aaa
nononoooos s rererr spspspececctititt vovovovoss

SeSeSe ddesesejejjararar,,
olololhohoh nnnasasass ddddicicicicasasasas
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É importante fazer com que o 
banho seja um momento agradável 
e relaxante, afinal, as crianças estão 
aprendendo sobre si mesmas, sobre 
a própria higiene e o próprio bem-
-estar. Para esse momento, vale rea-
lizar algumas brincadeiras:

• cantar e fazer um show utilizan-
do o frasco de xampu como mi-
crofone;

• dar banho em bonecos e brin-
quedos que possam ser molha-
dos;

• desenhar nos azulejos e no chão 
usando pincel e água colorida 
com corante ou tintas laváveis;

• inventar penteados “diferentes” 
com os cabelos molhados;

Procure realizar essas brinca-
deiras nos dias mais quentes, com o 
chuveiro desligado, para evitar des-
perdício de água.

Tomar banho: Aos 4 anos, as crianças já podem ser incen-
tivadas a se ensaboarem no banho. Braços, pernas, barriga e pés 
podem ficar por conta delas, mas com a orientação e supervisão 
de um adulto. Para a higienização de partes íntimas e cabelos ain-
da é necessário ajudá-las. Nos momentos de ajuda, mostre e fale 
como você está fazendo, para que a criança aprenda aos poucos.

Algumas crianças gostam muito de banho, outras se mostram 
mais resistentes a ele em alguma fase.

E se meu filho 
resiste ao banho?
1. É preciso verificar o motivo pelo qual a criança não quer 

tomar banho. Ela apenas não quer deixar de brincar ou 
fazer o que está fazendo naquele momento? Ou está com 
medo de algo, como o barulho do chuveiro, a possibilidade 
de entrar sabão no olho ou fatores da imaginação como 
“monstros”?

2. No caso de algum medo, acolha o que ela está sentindo e 
ajude-a a enfrentar o problema. Tomar banho com a criança 
pode ser uma estratégia para que ela veja que está tudo 
bem e, depois, consiga fazer isso sozinha.

3. Caso a criança não queira se banhar por estar envolvida em 
outra atividade ou por teimosia, lance mão dos combinados 
anteriores sobre horários de banho. Por exemplo: “Você vai 
chegar da escola e ir para o banho, só depois vai assistir 
à TV”. Outra estratégia é providenciar um xampu ou um 
brinquedo que só será utilizado no banho. Assim, a criança 
ficará na expectativa desse momento.

4. Relaxe! Com intervenções 
assertivas, esse problema 
tende a se resolver logo.

Dica
Um tapete antiderrapante sob o 
chuveiro ou dentro da banheira 
é essencial para evitar acidentes 
durante o banho das crianças.
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Vestir-se: Incentive seu filho a se vestir 
sozinho. Aos 4 anos, ele já é capaz de fazer isso 
com pouquíssima ajuda. Talvez seja necessário 
auxiliá-lo nos casos de blusas com golas mais 
fechadas ou com alguns tipos de botões e fe-
chos. Aproveite a oportunidade para incentivar 
tentativas de abotoar e desabotoar. Além de 
ser um desafio divertido, auxilia no desenvolvi-
mento da coordenação motora fina.

Colocar e tirar sapatos: Aos 4 anos 
ainda é bastante comum que as crianças se 
confundam ao colocar sapatos e os invertam 
na hora de vestir. Isso ocorre porque elas ain-
da estão aprendendo conceitos de lateralidade. 
Não se preocupe, ajude-a a perceber a troca, 
pedindo a ela que olhe e perceba se tem algo 
estranho. Oriente-a a retirar os calçados e cal-
çá-los novamente. Aproveite para começar a 
ensinar como se amarram os cadarços. Essa 
aprendizagem ainda levará mais algum tempo, 
mas as crianças já podem exercitá-la.

Escovar os dentes: Desde bem cedo, po-
de-se cultivar na criança o hábito de escovar 
os dentes ao acordar, após as refeições e antes 
de dormir. É necessário escolher uma escova de 
acordo com a indicação de idade e perguntar 
ao odontopediatra se o creme dental pode con-
ter flúor ou não. O uso de enxaguante bucal 
ainda não é indicado, pois há um risco muito 
grande de a criança engoli-lo, uma vez que ain-
da não sabe cuspir de forma apropriada.

Para auxiliar a criança, mostre o movimento 
correto, escove seus dentes na presença dela para 
dar o exemplo e deixe que ela tente realizar a esco-
vação à própria maneira. Depois, finalize a escova-
ção dos dentes da criança, certificando-se de que 
todos tenham sido escovados.

Explique à criança que não é necessário colocar 
muito creme dental na escova. Por um tempo, você 
mesmo deve fazer isso; 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 fio dental entre todos os dentes da criança, 
ao menos duas vezes nos dois lados de cada dente. 
Faça isso com firmeza, mas sem fazer força.

A cárie é uma das doenças mais comuns entre 
as crianças, por isso evite oferecer alimentos con-
tendo açúcar. Quando permitir que a criança ingira 
açúcar, controle a quantidade e a frequência.
tendo açúcar. Quando permitir que a criança ingira
açúcar, controle a quantidade e a frequência.
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PARA FAZER 
EM FAMÍLIA 5

Leia o texto ao lado para seu filho.

Patrulha do dente saudável

VOCÊ SABE O QUE É CÁRIE?

CÁRIE É UMA DOENÇA QUE ATINGE 

OS DENTINHOS, DESTRUINDO 

VÁRIAS PARTES DELES. PODEMOS 

EVITÁ-LA ESCOVANDO BEM OS 

DENTES, INDO AO DENTISTA COM 

FREQUÊNCIA E EVITANDO COMER 

ALIMENTOS AÇUCARADOS.

Agora, mostre a seu filho as imagens dos den-
tes e converse com ele sobre a dentição saudável 
e a ação das cáries. Em seguida, peça a ele que 
identifique o grupo de alimentos que aumenta as 
chances de desenvolver cárie e ligue-o ao dente 
doente. Faça o mesmo com o grupo de alimentos 
que contribui para manter o dente saudável.

©Shutterstock/Teerapol24
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Acompanhamento 
médico e odontológico

Vacinação

Visitas periódicas ao pe-
diatra são necessárias para 
acompanhar o crescimento e o 
desenvolvimento físico e mo-
tor da criança. Portanto, não se 
deve levar os filhos ao médico 
somente quando eles estiverem 
doentes. 

O ideal é que, a partir dos 
4 anos, a criança faça ao me-
nos uma consulta anual. Nes-
sas consultas, é importante 
que os responsáveis esclareçam 

Há vacinas que as crianças devem to-
mar obrigatoriamente, pois são a maneira 
mais simples e eficiente de prevenir doen-
ças graves. Para que a criança tenha per-
feita saúde e a mantenha quando atingir a 
fase adulta, é imprescindível acompanhar e 
cumprir rigorosamente o Calendário Nacio-
nal de Vacinação. 

O pediatra escolhido pela família cer-
tamente vai acompanhar a rotina de vaci-
nas da criança, verificando se a carteira de 
vacinação está em dia, mas os familiares 
também devem ficar atentos ao calendá-
rio e participar das campanhas promovidas 
pelos órgãos governamentais, como a vaci-
nação 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 gratui-
tamente em unidades de saúde de todo o 
território nacional. Vale consultar: <http://
portalms.saude.gov.br/acoes-e-programas/
vacinacao/calendario-vacinacao#crianca>.

Como lidar com o medo 
de ir ao médico?

Algumas crianças têm muito receio de ir ao médico, 
ao dentista ou de tomar vacina. Isso muitas vezes con-
tinua após os 4 anos. Uma das causas pode ser o medo 
de sentir dor ou de ser machucada. Seguem algumas 
dicas para esses momentos.

• Conte ao profissional que vai atender a criança 
sobre o medo. Ele provavelmente saberá como agir.

• Leve alguns brinquedos de que a criança gosta e 
ofereça-os a ela enquanto espera ser atendida. Isso 
vai distraí-la e auxiliar na diminuição da ansiedade.

• Não esconda a verdade. Se ela perguntar se terá de 
tomar injeção e você souber que sim, não lhe diga 
“não”. Diga “sim” ou então responda que ainda 
não sabe. De qualquer forma, tranquilize-a dizendo 
que você estará junto para cuidar dela no que for 
preciso.

• Depois da consulta ou do procedimento, não a 
trate com pena. Ao invés disso, elogie sua coragem 
e diga que já passou ou que logo vai passar.

dúvidas a respeito da saúde, do 
desenvolvimento, da educação e 
da alimentação da criança. Ao 
examiná-la, o pediatra é capaz 
de detectar e prevenir eventuais 
problemas de saúde. 

A consulta com o dentista, 
por sua vez, deve ser semestral. 
Nessa ocasião, o profissional ve-
rifica a saúde dos dentes e da 
gengiva da criança e soluciona 
dúvidas sobre a limpeza dos den-
tes (escovação e fio dental).

oddontológicomédico e oo ontológggggggggggggggggi om i o o
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A alimentação é um dos fatores determinantes 
para o crescimento saudável da criança. É 
importante estimular o gosto pelo consumo 

de verduras, legumes, frutas, grãos, cereais, car-
nes magras, massas integrais e, principalmente, a 
ingestão de água. Todos esses elementos, combi-
nados de maneira balanceada, contribuem para a 
maturidade física e psicológica da criança e também 
para o desenvolvimento de qualidade de vida.

Além disso, é preciso evitar o consumo exces-
sivo de sódio e açúcar, tão presentes nos alimentos 
industrializados. Um lema importante da alimen-
tação saudável é: “Quanto mais natural e caseiro 
melhor”.

Nos dias atuais, a vida é bastante corrida, mas 
não faltam informações e receitas práticas e saudá-
veis à disposição na internet. Há, inclusive, aplicati-
vos focados em alimentação mais saudável.

Ao ir ao supermercado ou à feira, invista na 
compra de alimentos saudáveis, como grãos, frutas, 
legumes e verduras. Guloseimas devem ser consu-
midas de vez em quando, pois, quanto mais a crian-
ça se acostumar com alimentos saudáveis, mais vai 
preferi-los. Lembre-se de que o gosto pelos alimen-
tos é uma questão de hábito, na maioria das vezes.

Conheça alguns alimentos que devem ser 
incluídos na dieta da criança.
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ALIMENTAÇÃO

[...] quanto 
mais a criança 
se acostumar 

com alimentos 
saudáveis, mais 
vai preferi-los.

• 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, arroz, 
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.).

saaudáv
vai pr

• Leite e derivados (queijo iog
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Quanto mais velha for a criança, mais perceptíveis serão seu desenvolvimeto e sua autonomia, e maior 
a vontade de tomar decisões por conta própria. Isso ocorre em todos os aspectos, inclusive na alimentação.

Crianças de 4 anos podem ser bastante incisivas na recusa de determinados tipos de alimentos. Lem-
bre-se, no entanto, de que ela está em fase de desenvolvimento e aprendizagem. Quanto mais vezes você  
conseguir convencê-la a experimentar novos alimentos, mais chances terá de fazê-la apreciá-los.

Contudo, insista com moderação. Ofereça alimentos já conhecidos e apreciados e algum alimento 
“novo”. Colocar vários alimentos que a criança ainda não aprecia em uma só refeição pode fazê-la criar uma  
resistência ainda maior a eles. Invista em alimentos “novos” apenas em uma das refeições do dia ou uma 
ou duas vezes na semana.

• De vez em quando, leve seu filho para realizar compras no mercado, na feira 
ou na quitanda.

• Tenha em mãos uma lista de alimentos que serão comprados. O ideal é que 
essa lista já tenha sido lida para a criança em casa, para evitar a perda de 
foco e o grande interesse por guloseimas pouco nutritivas. 

• Peça o auxílio da criança para encontrar os alimentos durante as compras. 
Isso pode se tornar uma brincadeira divertida! Você pode brincar com ela de 
ler o nome do alimento e ver quem consegue visualizá-lo primeiro.

• Em casa, utilize os alimentos comprados na preparação de uma refeição com 
a criança. Quando ela se envolve no preparo dos alimentos, tende a querer 
prová-los.  

Ensinar a comer bem

©Shutterstock/Oksana Kuzmina

mia, e maior 
alimentação.
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As crianças são capazes de aprender 
a apreciar diversos alimentos, basta 
que adaptem o paladar a eles. Mesmo 
que os pais rejeitem determinados ali-
mentos saudáveis, é importante apre-
sentar e preparar alguns deles para 
que as crianças se habituem a comê-
-los, desenvolvendo gosto por eles. 
É claro que, a partir de certa idade, 
elas começarão a perguntar por que 
a família não come aqueles alimen-
tos. Portanto, vale a pena se esforçar e 
comer nem que seja uma pequena porção 
dos alimentos oferecidos. As crianças só vão 
acreditar que um alimento é gostoso e saudável 
se os adultos também o comerem. Afinal, se os 
seus pais o rejeitam, por que elas deveriam prová-lo?

Um equívoco muito comum entre os pais e responsáveis é alimentar as crianças primei-
ro e só depois alimentar-se. Tudo bem fazer isso quando os filhos são bebês, mas a criança 
de 4 anos precisa de modelo e incentivo. Ao ver os pais ou responsáveis se alimentando, 
poderá ter mais vontade de comer. 

Outra dica é desligar a televisão durante as refeições. Com a família à mesa, invista em tempo de 
qualidade: conversem e aproveitem as cores, os sabores e as texturas dos alimentos.

Sugestão de leitura 
para a família

BILLON, Karen Le. Os 7 segredos para criar 
filhos bons de garfo. São Paulo: Alaúde, 2015.

Confira um trecho de um livro que sugere à família criar brincadeiras para ajudar as crian-
ças a conhecer os alimentos, tornando a alimentação saudável mais interessante e prazerosa 
para a criança.

Alguns jogos ajudam as crianças a entenderem como a alimentação está relacionada aos cinco sentidos (tato, ol-fato, visão, audição, paladar). Quando começam a se sentir mais à vontade com as sensações físicas que os diferentes alimentos evocam, elas se tornam mais confiantes. 

nte as refeições. Com a família à mesa, invista em tem
res, os sabores e as texturas dos alimentos.
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PARA FAZER 
EM FAMÍLIA 6

Convide seu filho a observar os alimentos abaixo e escolher alguns deles para comer nos próxi-
mos dias. Ele pode marcar X nos alimentos escolhidos – sugira que marque pelo menos um alimento 
de que não gosta ou que nunca provou. 

Coonvnvvididdde ee sesee
momomommmmmm s s s dididiasasass... ElEElE e e ppp
dededeeee qqqueueuue nnãoãoo ggggososo

Prepare os alimentos para que seu filho os experimente. Eles podem ser servidos in natura ou utilizados 
em alguma receita. Combine que, após provar cada alimento, vocês vão marcar uma das mãozinhas para 
mostrar se ele gostou ou não gostou. O registro pode ser apresentado aos amigos ou a outros membros da 
família, a fim de incentivar a criança a compartilhar suas descobertas de sabores.
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Construção da autonomia 
na alimentação

Crianças de 4 anos já podem ter bastante au-
tonomia nos momentos de alimentação, inclusive 
utilizando garfo e faca, com o cuidado de que a 
faca não seja pontuda.

Nessa fase, as crianças também podem come-
çar a se servir do alimento que desejam. Alguns 
pais ficam preocupados ao deixar o filho escolher o 
que colocará no prato, com o receio de que ele aca-
be ficando restrito a poucos alimentos. Realmente, 
algumas crianças vão recusar legumes e verduras 
com frequência. Por isso, é necessário orientar suas 
escolhas. 

Uma possibilidade é combinar com seu filho 
que ele pode deixar de comer apenas um dos ti-
pos de alimentos que lhe foram oferecidos naquele 
momento. Também se pode dizer à criança que ela 
precisa experimentar tudo o que está à mesa, mas 
que pode escolher as quantidades. Vale também 
a regra de que é preciso provar de tudo, mas, se 
ela não gostar de algum alimento, pode deixar de 
comê-lo naquela refeição. 

Nesses momentos, vale o bom senso. Aja de 
acordo com a resistência que seu filho apresentar 
em relação a certos alimentos. O mais importante 
é criar combinados que fiquem claros para as crian-
ças, mas que lhes possibilitem alguma escolha. Elas 
ainda não sabem o que é melhor para si, mas pre-
cisam aprender a fazer pequenas escolhas. Esse é 
um processo que tem início na primeira infância e 
estende-se pela vida toda.

Não proponha trocas ou barganhas, pois o ato 
de se alimentar deve ser prazeroso por si só. Ofere-
cer recompensas à criança por ela ter comido pode 
gerar distúrbios alimentares.

Envolva a criança no preparo de alimentos e na 
organização da mesa para as refeições em família.

Ações para 
autonomia na 
alimentação
• Permita à criança que utilize 

garfo e faca sem ponta.

• Crie possibilidades para 
que a criança se sirva dos 
alimentos sozinha.

• Solicite ajuda da criança 
para colocar e tirar alguns 
utensílios da mesa.

• Envolva a criança no preparo 
de alguns alimentos. 

Procure valorizar os esforços e as tentativas 
da criança de provar os alimentos. Estimule-a 
positivamente com elogios, evitando comentá-
rios críticos, como: “Você não come nada mes-
mo” ou “Você está muito enjoado”.

e nananananaaaaaaaaaaa 
iaaaaaa.
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Com seu filho, observe a ima-
gem ao lado e converse sobre ela. 

Agora é a vez do seu filho! 
Convide-o a recortar os itens para 
organizar a mesa presentes na pá-
gina 63 dos anexos, colando-os 
nas imagens correspondentes do 
quadro. Depois, é só incentivá-lo a 
fazer isso em um dos momentos de 
refeição em família. Lembre-se de 
orientá-lo sobre quais são os itens 
que pode manusear com segurança.
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Seja para consumo em casa, seja para levar à escola, as famílias precisam se organizar para pre-
parar os lanches das crianças, além das refeições principais. Esses momentos, além de um exercício 
de amor e cuidado, são excelentes oportunidades para que seu filho aprenda a preparar o próprio 
alimento. Isso é muito importante porque, geralmente, quem não prepara o próprio alimento acaba 
dependente dos alimentos industrializados. 

Segue uma receita bem prática e gostosa de lanche para preparar com as crianças.

Lanches saborosos e nutritivos

Envolva seu filho na realização dessa receita, convidando-o a ajudar a 
picar bananas ou outras frutas e enfeitar a panquequinha.

• 1 OVO INTEIRO

• 1 BANANA

• CANELA A GOSTO

• ÓLEO DE COCO

• FRUTAS P ICADAS DE SUA PREFERÊNCIA

• MEL (OPCIONAL)

Panqueca de banana

I NGRED I ENTES

MODO DE  PREPARO

1. DESCASQUE A BANANA E AMASSE-A COM UM GARFO. 

2. QUEBRE O OVO EM UM RECIP IENTE E MISTURE A CLARA E A GEMA COM O 

GARFO.

3. UNTE UMA FR IG IDE IRA COM UM POUCO DE ÓLEO DE COCO.

4. MISTURE O OVO, A BANANA E A CANELA E LEVE AO FOGO MÉDIO.

5. TAMPE A FR IG IDE IRA E DE IXE A MISTURA NO FOGO POR UNS DOIS MINUTOS. 

V IRE A PANQUECA COM O AUXÍL IO DE UMA ESPÁTULA E DEIXE-A NO FOGO 

POR MAIS DOIS MINUTOS OU ATÉ QUE F IQUE DOURADA.

6. CORTE E S IRVA-A EM UM PRATO COM FRUTAS DE SUA PREFERÊNCIA E UM 

POUCO DE MEL. 

 a ajudar a 

O. 

LARA E A GEMA CO

DE COCO.

O FOGO MÉDIO.

POR UNS DOIS MINUTOS

ULA E DEIXE-A NO FOGO

RADA.

SUA PREFERÊNCIA E UM 

. 

O 

zzzzzarar ppppararrra a aaaaaaaa prprrpp eeee---
umumumuuuumm eexexexeexxxxx rcrcrcrccccccrcrrccícícícícícioioioioioiioiiiio 
rarar r rrr o ooooooooooo prprprprprprpprprpprprprrrópópóó ririrrirrrrrrrrrrrrrr o oooo ooo
meeeeentntttttto acacacacacaaaaca abababaabababbabaaaabbbbbaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
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Ajude a criança a escolher uma receita bem gostosa, simples e saudável 
para preparar com você. Antes de começar, siga algumas orientações.

1. Anote a receita no espaço desta página, diante da criança.

2. Separe, com a ajuda da criança, os ingredientes e utensílios necessários.

3. Acompanhe o passo a passo da receita, permitindo à criança que partici-

pe ativamente de cada etapa.

4. Após terminarem, experimentem o prato em família. Depois, convide a 

criança a ilustrar a receita que você anotou nesta página. 

RECEITA DE 

INGREDIENTES

MODO DE FAZER

sisiimpmpmpmpplelelelll ssss e ee sasasass ududududávávávávelelelelelee   
riiienenentatataçõçõçõesesesesese ...
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PREVENÇÃO DE 
ACIDENTES COM 

CRIANÇAS

As crianças de 4 anos são muito curiosas e investigadoras. Apesar de já serem capazes de perceber 
alguns riscos com a orientação de um adulto, ainda não são capazes de identificar muitos deles. Mui-
tas vezes, elas distraem-se brincando e acabam não agindo para evitá-los. Por isso, vale relembrar 

algumas medidas de prevenção. É preciso sempre ficar atento às ações da criança e, em alguns momentos, 
conversar e explicar formas de prevenir acidentes.

A maioria dos acidentes que ocorrem na infância, principalmente os domésticos, podem ser evitados. 
Apresentamos, a seguir, sugestões de algumas medidas preventivas.

Quedas

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

• Instale grades ou redes de proteção nas janelas, sacadas e 
mezaninos. As redes devem ter espaços de, no máximo, seis 
centímetros.

• Crianças com menos de 6 anos não devem dormir em beli-
ches. Se não houver 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. 

• Ensine as crianças a tomar cuidado com pisos escorregadios e coloque 
protetores antiderrapantes nos tapetes. 

• Ao andar de bicicleta, skate ou patins, o capacete é um equipamento 
fundamental. Ele pode reduzir o risco de lesões na cabeça em até 85%.
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Brinquedos

• Brinquedos elétricos podem causar queimaduras. Evite brinquedos com elementos de aquecimento, 
como baterias e tomadas elétricas, para crianças com menos de 8 anos.

• Brinquedos de deslocamento conduzidos pela criança não devem ser usados perto de escadas, ruas, 
piscinas, lagos, etc.

• 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 Instituto Nacional de 
Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro).

• Oriente a criança a não utilizar fones de ouvido com volume muito alto e brinquedos com pontas e 
bordas afiadas.

• 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 con-
sequências. Após o uso, esvazie as bexigas e descarte-as junto 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.

Afogamento

• 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; Corpo de Bombeiros: 
193).

• Nunca deixe as crianças sem vigilância perto de pias, vasos sani-
tários, banheiras, baldes e recipientes com água.

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

• Piscinas devem ser protegidas com cercas de, no mínimo, 1,5 m 
que não possam ser escaladas e portões com cadeados ou travas de seguran-
ça que dificultem o acesso dos pequenos.

• Alarmes e capas de piscina garantem mais proteção, mas não eliminam o risco 
de acidentes. Esses recursos devem ser usados em conjunto com as cercas e a 
constante supervisão dos adultos.

• Evite brinquedos e outros atrativos próximos a piscinas e reservatórios de água.

,
e 
a 
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Parquinho

• O parquinho deve ser instalado em piso que absorva impacto, 
como um gramado, um piso emborrachado ou areia fina. Jamais 
deve ser instalado em piso de concreto ou pedra.

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

• Tire o capuz e o cachecol das crianças para evitar perigo de es-
trangulamento nos parquinhos.

Envenenamento e intoxicação

• Saiba quais produtos domésticos são tóxicos. Produtos comuns, 
como enxaguantes bucais, podem ser nocivos se a criança engolir 
em grande quantidade. 

• Quando adquirir um brinquedo para a criança, certifique-se de 
que ele é atóxico, ou seja, não contém componentes tóxicos. 

• Guarde todos os produtos de higiene e limpeza, venenos e medi-
camentos trancados, fora da vista e do alcance da criança.

• 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.

• 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 dela.

• Jogue fora medicamentos vencidos e outros venenos poten-
ciais. Procure por produtos de limpeza que não utiliza mais e 
descarte-os.

• Saiba quais plantas dentro e ao redor de sua casa são venenosas, 
remova-as ou deixe-as inacessíveis para a criança. Exemplos: co-
migo-ninguém-pode, copo-de-leite, bico-de-papagaio.

E

•
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Sufocação ou engasgamento

• Corte os alimentos em pedaços bem pequenos na hora de 
alimentar a criança.

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

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

• Considere a compra de cortinas ou persianas sem cordas para 
evitar o risco de estrangulamento.

Queimadura

• Mantenha a criança longe da cozinha e do fogão, principalmente 
durante o preparo das refeições.

• 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 escal-
dadura 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, es-
paradrapo, 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. [...]

ONG CRIANÇA SEGURA. Disponível em: <https://criancasegura.
org.br/evite-acidentes/>. Acesso em: 18 dez. 2018. (Adaptado).
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Segurança no trânsito

Previna atropelamentos

• Pare antes de atravessar a rua com a criança e olhe para os dois lados. 
Explique a importância desse comportamento para atravessar a rua com 
segurança. 

• Segure a criança pelo punho enquanto estiverem atravessando a rua.

• Mostre à criança que devemos atravessar a rua na faixa de pedestres.

• Chame atenção para a sinalização de pedestres e outros sinais de 
trânsito.

• Entradas de garagens, quintais sem cerca, ruas ou estacionamentos não 
são locais seguros para as crianças brincarem.

Segurança dentro do carro

• Utilize cadeirinha ou assento de elevação certificados pelo Inmetro, com 
certificação europeia ou americana.

• Certifique-se de que a cadeirinha esteja bem presa ao cinto de segurança.

• Se utilizar o assento elevatório, use o cinto de três pontas na criança.

• Sempre verifique o banco traseiro ao sair do carro para evitar esqueci-
mento da criança dentro do carro.

Quando trocar a cadeirinha pelo assento de elevação?[...] Familiares e responsáveis devem ficar atentos ao manual do equipa-mento e verificar qual o limite máximo de peso suportado (geralmente de 9 kg a 18 kg). Quando a criança ultrapassar esse peso, já é hora de trocar pelo as-sento de elevação. Além disso, se a linha dos olhos da criança ultrapassar o topo da cadei-rinha, também é preciso trocar o equipamento, pois dessa forma ele já não protege completamente a criança em caso de colisão.No mercado, há diversos modelos desses equipamentos, que vão dos mais simples (apenas um assento para a criança sentar em cima) aos mais comple-tos (com encosto, apoio para braços, passador para o cinto de segurança do carro e proteção lateral).É muito importante que os pais façam a escolha do assento de elevação ou booster de acordo com o tamanho da criança. É comum vermos crianças que já ultrapassaram o limite de peso e altura da cadeirinha comum, mas que ainda parecem pequenas e frágeis demais para o assento de elevação. Nesse caso, os pais podem priorizar um assento de elevação mais completo e com estrutura mais robusta. [...]
QUANDO trocar a cadeirinha pelo assento de elevação. Disponível em: <https://criancasegura.org.br/ 
noticia/quando-trocar-cadeirinha-pelo-assento-de-elevacao/>. Acesso em: 7 jan. 2019.
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PARA FAZER 
EM FAMÍLIA 9

As duas imagens abaixo retratam cenas do trânsito. A primeira mostra pedestres e motoristas adotando 
medidas de segurança. A segunda mostra 5 erros no trânsito.

Convide a criança a marcar com X os erros que encontrar.

Caso ela tenha dificuldade em encontrar algum deles, dê dicas, como: “O problema está dentro do 
carro” ou “Olhe como está a criança do skate nas duas cenas”.

Jogo dos 5 erros no trânsito

Resposta: 1. Pedestres fora da faixa. 2. Mãe não está segurando o punho da criança para atravessar a rua. 3. Criança buscando 
bola desacompanhada de um adulto. 4. Criança sentada no banco da frente do carro. 5. Criança andando de skate sem capacete.
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Sabe-se que cada criança 
tem um ritmo próprio e rea-
liza descobertas em tempos 

distintos. Por isso, nem sempre 
crianças de uma mesma faixa 
etária terão exatamente o mes-
mo desenvolvimento em todos 
os aspectos. Entretanto, é im-
portante conhecer certos marcos 
típicos de determinada faixa etá-
ria para compreender e apoiar o 
desenvolvimento infantil.

Por volta dos 4 anos, é co-
mum perceber as crianças muito 
atentas ao mundo do faz de con-
ta. Em geral, elas buscam imitar 
comportamentos em suas brinca-
deiras a fim de compreender me-
lhor a sociedade em que estão in-
seridas. Elas já constroem temas 
e histórias para as brincadeiras e 
estão com a oralidade bem mais 
desenvolvida. O interesse por re-
gistros por meio de desenho tam-
bém começa a se ampliar e elas 
buscam narrar detalhes de suas 
produções.

DESENVOLVIMENTO 
DAS CRIANÇAS DE 

4 ANOS

A seguir, mais alguns aspectos comuns 
a crianças de 4 anos.

• Pula em um pé só sem perder o 
equilíbrio.

• Consegue recortar uma figura utilizan-
do a tesoura.

• Pode tentar amarrar os cadarços 
sozinha.

• Apresenta maior controle das atividades 
motoras.

• Pode ter amigos imaginários.

• Testa o poder de limite dos outros.

• Seus estados emocionais alcançam extre-
mos, ou seja, passa, por exemplo, da alegria à 
tristeza com rapidez.

• Seu vocabulário conta com mais de 1 500 palavras.

• Elabora um grande número de perguntas.

• Aprende e canta canções simples.

• Revela facilmente assuntos pessoais a terceiros.

• Tenta ser muito independente.

• Tem maior compreensão do conceito de tempo.

• Compreende ordens com frases negativas.

• Começa a compreender que desenhos simbólicos podem represen-
tar objetos reais. Por isso, geralmente passa a se interessar mais 
por desenhar e fazer relatos sobre seus desenhos.

• Constrói frases bem elaboradas.

• Gosta de brincar com outras crianças.

• Gosta de imitar as atividades dos adultos.

• Aprende a partilhar e a aceitar regras.

•  É capaz de respeitar regras de jogos e brin- 
cadeiras, com auxílio em alguns momentos.
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PARA FAZER 
EM FAMÍLIA 10

Seu filho já está crescendo e vem descobrindo várias habilidades e gostos. Converse com 
ele sobre isso e oriente-o no registro abaixo. Sempre que quiserem se lembrar do desenvolvi-
mento dele nesta fase, retornem a esta página.

No momento dos registros, não cobre perfeição. Lembre-se de que ele está aprendendo 
e que cada criança tem o próprio tempo para desenvolver certas habilidades.

Muitas coisas que aprendi

SeeSeeu fiff lhhlhhooo jájáá
eleleeee e e e sososobrbrbrb e e isissssoso ee
memememmmm ntntntto oo dededelelee nnnnesese

NoNNoNo mmomomenen
e e ququee cacaadadadaa ccccriririiaa

Muitas

SEI DESENHAR MINHA FAMÍLIA

SE I CANTAR UMA MÚSICA GOSTO DE BRINCAR

TENTO ESCREVER MEU NOME
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Crianças com 4 anos já têm a oralidade bastante 
desenvolvida. Elas são capazes de fazer ques-
tionamentos, recontar fatos e se fazer entender. 

Muitas vezes, brincam de imitar pessoas ou persona-
gens. Você já deve ter presenciado seu filho imitando 
falas de colegas, da professora ou de membros da famí-
lia, não é mesmo?

Isso acontece porque as crianças gostam muito de 
brincar com a própria fala e, à medida que fazem isso, 
exploram a linguagem como forma de comunicação e 
expressão de ideias.

Utilizar a linguagem é um grande exercício de au-
tonomia e viabiliza as mais diversas trocas de saberes, 
assim como a ampliação do pensamento. Por diversas 
vezes, as crianças brincam de repetir palavras ou mesmo 
pequenas frases e textos simplesmente porque acham 
engraçado.

Sabendo disso, é muito importante estimular as 
descobertas que estão realizando. Muitas brincadeiras, 
como trava-línguas e parlendas, por exemplo, chamam 
a atenção para a semelhança das sonoridades presentes 
nas palavras.

Ao longo de toda a Educação Infantil, as crianças 
precisam ter acesso a essas e outras brincadeiras que re-
velam aspectos da língua portuguesa. Sabendo disso, a 
maioria das escolas propõe muitos jogos e brincadeiras 
com as palavras porque isso interessa e diverte as crian-
ças, mas também porque, ao perceber as regularidades 
da linguagem falada, elas aprendem a perceber essas 
semelhanças também na linguagem escrita.

Se você deseja que seu filho se interesse por ler e es-
crever, ele precisa ser exposto a esse tipo de brincadeira.
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h O INTERESSE DA 
CRIANÇA PELA 

LINGUAGEM

A brincadeira oral 
memorizada favorece 

a construção de um 
repertório para as primeiras 

experiências de leitura.

©Shutterstock/Robert Kneschke
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Lembrete
• Não tenha pressa de que seu filho 

comece a ler e escrever na Educação 
Infantil. Ele precisa aprender uma 
porção de outras coisas nessa fase.

• Valorize as brincadeiras orais.

• Brinque muito e permita a seu filho 
viver a infância e as experiências 
com a linguagem de forma divertida.
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Utilize os pequenos textos abaixo para brincar com seu filho. Mostre-os a ele, recite-os com ele e 
combine de retomá-los em outros momentos. Vocês podem recitá-los enquanto vão para a escola, para es-
colher quem começa uma brincadeira ou ao pular corda. Quando seu filho já tiver memorizado os textos de 
maneira lúdica, abra o livro e peça a ele que os leia. Ele não vai ler convencionalmente, mas provavelmente 
apontará para o texto e o citará de memória. Excelente caminho! À medida que faz isso, a criança presta 
atenção à forma escrita de maneira natural e espontânea, mas que vai auxiliá-la nas novas descobertas que 
fará sobre a escrita.

Cultura popular Cultura popular

Cultura popular

Cultura popular

O DOCE PERGUNTOU PRO DOCE

QUAL DOCE ERA O MAIS DOCE

O DOCE RESPONDEU PRO DOCE

QUE DOCE MAIS DOCE 

É O DOCE DE BATATA DOCE

Cultura popular

SALADA, SALADINHA

BEM TEMPERADINHA

COM SAL, P IMENTA

UM, DOIS, TRÊS

Cultuura popular

BÃO BA LA LÃOSENHOR CAPITÃOESPADA NA CINTASINETE NA MÃO.

Cultura popular

OLHA O SAPO DENTRO DO SACO
O SACO COM O SAPO DENTRO,

O SAPO BATENDO PAPO
E O PAPO SOLTANDO O VENTO.
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As capas de livros podem apresentar boas 
oportunidades para conversas e vários apren-
dizados. É a capa que anuncia para a criança 

o conteúdo que ela encontrará ali. Por meio da ob-
servação, a criança cria hipóteses e começa a intera-
ção com a leitura. Olhar e falar sobre o que vê é uma 
forma de ler – e ler usando uma linguagem muito co-
nhecida pela criança, que é a linguagem do desenho.

A imagem serve como um recurso visual que 
oferece possibilidades à criança de narrar as pró-
prias histórias.

A leitura de histórias também estimula a lingua-
gem. Ao ouvi-las, a criança amplia seu repertório de 
palavras e acessa recursos que lhe possibilitam co-
municar-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, auto-
ra de livros infantis, os dois fatores que levam uma 
criança a gostar de ler são a curiosidade e o exem-
plo. Por isso, é fundamental que o adulto demons-
tre interesse genuíno por aquilo que está lendo para 
ela, dando importância e valor à leitura.

Contar histórias é uma prática antiga da humani-
dade que precisa ser preservada. Pode-se contar uma 
história de memória, inventando-a ou pela leitura. A lei-
tura 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 
desenvolve o hábito e prazer de ler. A criança a 
quem os pais contam histórias vai crescer, muito 

DESPERTAR O INTERESSE 
PELA LEITURA E ESCRITA 

NAS CRIANÇAS

provavelmente, cercada de livros e buscar a compa-
nhia deles ao longo de toda a vida, favorecendo o 
interesse em estudar todo tipo de assunto. 

Crianças são imaginativas e procuram com-
preender 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 ilustra-
ções), fábulas, lendas, poemas, parlendas, quadri-
nhos e cantigas. Elas gostam de leituras que lhes 
deem prazer, ou seja, que não parecem estudo ou 
obrigação, portanto identificar 
assuntos que as interes-
sem, deixando-as ler 
por puro entrete-
nimento, é sem-
pre uma boa 
alternativa. 

O que ler para 
crianças de 4 anos
• Livros de histórias infantis.

• Contos de fadas.

• Poemas infantis.

• Pequenas curiosidades de revistas – temas 
como animais, outras crianças e objetos 
diferentes tendem a chamar atenção.

• Histórias em quadrinhos infantis. 

©Shutterstock/MBI
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Os livros mais indi-
cados para a faixa etária 
dos 4 anos devem conter 
gravuras, ilustrações, de-
senhos, etc., sem texto 
escrito ou com textos (de 
preferência com letras de 
caixa-alta ou bastão) que 
podem ser lidos pela pró-
pria criança ou por um 
adulto para ela. 

As imagens dos livros 
devem proporcionar uma 
situação que seja signifi-
cativa e/ou atraente para a 
criança. A graça, o humor 
e o mistério criam um cli-
ma de expectativa, fator 
essencial para prender a 
atenção da criança dessa 
idade. É provável que ela 
goste de ouvir a mesma 
história várias vezes. É a 
fase do “conte outra vez”. 
Nessa fase, um recurso 
para prender a atenção da 
criança é a utilização de 
roupas e objetos caracte-
rísticos pelo contador de 
histórias. A criança acredita 
realmente que o contador 
de histórias se transformou 
no personagem ao colocar 
uma máscara, um chapéu, 
uma capa, etc. Existem, no 
mercado, excelentes títulos 
apropriados para cada fase 
do desenvolvimento cogni-
tivo da criança. Cabe aos 
pais fazer uma boa escolha 
e investir na educação de 
seus filhos.

Sugestões de leitura 
para crianças de 4 anos

Seguem algumas sugestões de livros:
AH-HAE, Yoon. Quem vai ficar com o pêssego? São Paulo: Callis, 2007.
BAGNO, Marcos. Festa no meu jardim. Curitiba: Positivo, 2010. (De fio a 
pavio).
BARUZZI, Agnase. A verdadeira história de Chapeuzinho Vermelho. São 
Paulo: Editora de Livros Ltda., 2017.
BEAU, Sadriene; GOUNY, Nicolas. Quando a gente crescer. Curitiba: Posi-
tivo, 2017.
CALVI, Gian. Como é bom sermos diferentes: bichos fantásticos. São Pau-
lo: Global, 2009. v. 1.
ESCOFFIER, Michael. A torta de fadas. Curitiba: Positivo, 2014.
IACOCCA, Liliana. SSSSSSS: um barulho na mata. São Paulo: Ática, 2003.
JOSÉ, Elias. De olho nos bichos. São Paulo: FTD, 2003.
LALAU; LAURABEATRIZ. Bem brasileirinhos. São Paulo: Cosac Naify, 2004.
MATSUSHITA, Raquel. A bola do vizinho. Curitiba: Positivo, 2015. (História 
à vista!).
ORTHOF, Sylvia. Maria-vai-com-as-outras. São Paulo: Ática, 2004. 
PAES, José P. Poemas para brincar. São Paulo: Ática, 2000.
PROKOFIEV, Sergei. Pedro e o lobo. São Paulo: Martins Fontes, 2000.
QUEIRÓS, Bartolomeu C. de. 2 patas e 1 tatu. Curitiba: Positivo, 2010. (De 
fio a pavio).

. Formiga amiga. São Paulo: Moderna, 2004.
ROCHA, Ruth. A escola do Marcelo. Rio de Janeiro: Salamandra, 2008.
SOUSA, Mauricio de. Chapeuzinho Vermelho. São Paulo: Girassol, 2016.
STRAUSZ, Rosa A. Uma família parecida com a da gente. São Paulo: Ática, 
2005.
URBIM, Carlos. Saco de brinquedos. 
Porto Alegre: Projeto, 1997.
VARA, Ana. Contos de 5 minutos. São 
Paulo: Girassol, 2012. 
VARGAS, Suzana. Doce de casa. Rio de 
Janeiro: José Olympio, 2008.
VENEZA, Maurício. A caixa de lápis de cor. 
Curitiba: Positivo, 2008. (História à vista!).

.  Macacada. Curitiba: Positivo, 
2011. (De fio a pavio).
VILLELA, Bia. Dia de sol na fazen-
da. Curitiba: Positivo, 2008. (De fio a 
pavio).
WEBB, Steve. Viviana, a rainha do pija-
ma. Rio de Janeiro: Salamandra, 2008.
WOOD, Audrey. O rei bigodeira e a sua 
banheira. São Paulo: Ática, 1996.

-

.
.

o,

©
Ed

ito
ra

 P
os

it
iv

o
©

Ed
ito

ra
 P

os
it

iv
o

46 ECO MIRIM • GRUPO 4 •



JOÃO E O PÉ DE FEIJÃOJoão vivia com a mãe em uma casinha simples. Eram tempos di-fíceis. A comida estava acabando e só restava a eles vender a únicavaquinha que tinham para conseguir algumas moedas.O menino saiu cedo, em direção ao vilarejo. Levava a vaquinha e arecomendação da mãe para que conseguisse a maior quantidade possível de moedas com a venda do animal.No vilarejo, um homem convenceu João a trocar a vaca por um punhadode feijões mágicos.De volta à sua casa, João mostrou os feijões para a mãe, que ficou muito aborrecida com ele. A mãe pegou os feijões e os jogou pela janela, dizendo que eram feijões velhos e nem ao menos poderiam comê-los.Na manhã seguinte, João teve uma grande surpresa: os feijões haviam nascido! A planta era tão grande que parecia chegar ao céu. João resol-veu subir naquele imenso pé de feijão. Depois de muito subir, chegou às nuvens e nelas caminhou até encontrar um castelo. João entrou no castelo e descobriu que pertencia a um gigante muito mau. O menino ainda ficou sabendo que aquele gigante, há muito tempo, havia rou-bado toda a fortuna de sua família. João ficou escondido e viu que o gigante tinha uma galinha que botava ovos de ouro e também uma harpa mágica que tocava sozinha lindas melodias.Quando o gigante dormiu, o menino pegou a galinha e a harpa. Ele já estava perto da porta quando o gigante acordou e ficou enrai-vecido ao perceber o menino com a galinha e a harpa.João correu o quanto pôde, sempre perseguido de perto pelo gigante.O menino desceu pelo pé de feijão, segurando a galinha e a harpa. Sabia que precisava ser rápido, pois o gigante vinha descendo também. Chegando ao chão, João correu para dentro de casa, pegou um machado e cortou o pé de feijão.O gigante caiu junto com a planta e, com a queda, aca-bou morrendo. E assim João e sua mãe nunca mais passa-ram por apuros porque agora tinham a galinha que botavaovos de ouro e a harpa que sempre tocava belas músicasovvos de ouro e a harpa que sempre tocava belas músicas paraa aalegrá-los.s

Contos de fadas

Apresentamos a seguir alguns clássicos infantis para que você possa contá-los 
a seu filho. Entre com ele no fantástico e misterioso mundo dos contos de fadas!

CORDI, Angela. João e o pé de feijão. 
Texto não publicado, Curitiba, 2009.
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CHAPEUZINHO VERMELHONo meio da floresta, vivia uma menina e sua mãe. A menina era conhecida pelo apelido de Chapeuzinho Vermelho, pois gostava muito de usar uma capa vermelha que sua avó havia cos-turado para ela.Certa manhã, sua mãe pediu que levasse uma cesta com pães e geleia até a casa da avó, que andava adoentada. A casa da avó de Chapeuzinho Vermelho ficava do outro lado da floresta, mas, como o caminho era muito perigoso pelo meio da floresta, pois havia ferozes lobos, a mãe de Chapeuzinho disse a ela:– Não vá pela floresta. Embora seja um caminho mais demorado, dê a volta na floresta e caminhe pelo vilarejo.Mas Chapeuzinho Vermelho era uma menina corajosa e ficou com preguiça de ir pelo vilarejo, pois o caminho era muito mais longo. Assim, desobedecendo à ordem de sua mãe, Chapeuzinho foi pelo meio da floresta. O caminho foi tranquilo, mas lá pela metade do trajeto, na parte mais escura da floresta, Chapeuzinho Vermelho encontrou um lobo. Ao saber o que havia na cesta e para onde a me-nina ia, o lobo a convenceu a seguir por outro caminho, dizendo que haveria mais lobos dali em diante.Enquanto Chapeuzinho seguia por um caminho mais longo, o lobo ia rápido por outro mais curto. Assim, ele chegou primeiro à casa da avó. Ele disfarçou a voz e enganou a senhora, entrando na casa. Sem demora, o lobo engoliu a vovozinha de uma vez só. Depois, ele vestiu a touca e a camisola dela. Em seguida, deitou-se na cama para esperar Chapeuzinho Vermelho.A menina não demorou a chegar e estranhou a aparência da avó. Chapeuzinho Vermelho, então, perguntou:– Vovó, por que essas orelhas tão compridas?O lobo disfarçou a voz e disse:– É para te ouvir melhor, minha netinha!– E esses olhos tão grandes?– É para te ver melhor, minha netinha!– E esse nariz enorme?– É para sentir melhor o seu perfume, minha netinha!– Por que essa boca tão grande, vovozinha?E o lobo, sem disfarçar a voz, pulou em direção à menina bradando:– É para te comer!Chapeuzinho Vermelho, assustada, deu um pulo e conseguiu escapar do lobo.O barulho da confusão chamou a atenção de um caçador que passava por ali. O caçador en-trou na casa e capturou o lobo antes que devorasse a menina.Depois, abriu a barriga do malvado e tirou de lá a vovozinha sã e salva. Enquanto avó e neta se abraçavam, o caçador encheu a barriga do lobo com pedras.Com o peso, o lobo nunca mais conseguiu atacar ninguém e nunca mais teve fome.
CORDI, Angela. Chapeuzinho Vermelho. 

Texto não publicado, Curitiba, 2009.
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PARA FAZER 
EM FAMÍLIA 11

Proponha a seu filho que obser-
ve as imagens ao lado e, com base 
nelas, reconte a seu modo os trechos 
da história Chapeuzinho Vermelho.

Reconto de 
Chapeuzinho 
Vermelho

Teatro na caixa

Utilizando as imagens da página 63 dos anexos, proponha a seu filho a brincadeira a seguir. 
Cada membro da família pode escolher um personagem para representar. 

1. Recorte o cenário e cole-o no fundo de uma caixa pequena.

2. Recorte os personagens e cole-os em palitos de sorvete.

3. Brinque, com seu filho, de dramatizar a história Chapeuzinho Vermelho.
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A PRINCESA E A ERVILHAEm um reino muito distante, havia um belo príncipe que desejava muito se casar com uma linda princesa. Mas, não era qualquer princesa, não. Ele queria que fosse uma princesa de ver-dade! Para encontrá-la, viajou por muitos lugares, mas nunca conheceu seu grande amor. Certa vez, achou que havia encontrado uma princesa, mas, quando foi conversar com ela, percebeu que era meio desajeitada; sabe que ela até pisou no pé dele enquanto dançavam? Ou-tra vez, encontrou uma princesa que falava muito alto, parecia que sempre estava gritando. Outra moça tinha tudo para ser princesa, mas tratava os outros muito mal.Entristecido por não conseguir encontrar sua princesa, voltou para seu castelo. O tempo passou e, em uma noite muito escura e chuvosa, bateu à porta uma linda moça. Ela estava toda molhada e suas roupas cheias de lama. Um dos súditos do reino já esta-va mandando-a embora, quando, de repente, o príncipe apare-ceu atraído por sua doce voz. Ela logo quis se explicar por suas roupas molhadas. Contou que era uma princesa de outro reino e que estava indo visitar uma tia, quando se perdeu pelo caminho e acabou no meio da tempestade. O príncipe ficou com pena dela e pediu que os súditos arrumassem um quarto para que a princesa passasse aquela noite no castelo antes de seguir viagem.Quando a rainha descobriu que tinham visita, achou a história muito estranha e desconfiou que a moça pudesse não ser uma princesa verdadeira. Foi então que teve uma ideia, mas não contou nada ao príncipe. Pediu aos súditos que arrumassem uma cama com muitos colchões e cobertores, mais de vinte. Só que havia um detalhe muito importante: embaixo do último colchão deveria ser colocado um grão de ervilha. Isso porque somente uma princesa de verdade seria capaz de sentir aquela ervilha, mesmo com tantos colchões e cobertores. Quando a menina viu aquela cama com tantas camadas, achou meio estranho, mas pensou que o príncipe e a rainha quisessem agradá-la com uma cama bem confortável e macia. Depois de tomar banho e se alimentar, foi se deitar para descansar. Mas aquela noite foi muito longa. Ela não conseguia se sentir confortável, parecia que tinha algo que a espetava o tempo todo.No outro dia, durante o café da manhã, o príncipe estava encantado com a sua beleza e não parava de observá-la. Foi, então, que a rainha perguntou: “Como passou a noite, bela princesa?”. A princesa, muito educada, agra-deceu pela recepção e pelo quarto aconchegante, mas falou: “Apesar da cama tão macia, não dormi a noite inteira. Virei de um lado para o outro, pois parecia que algo estava debaixo do colchão”. Naquele momento, a rainha abriu um sorriso enorme, contou ao príncipe e à princesa o que havia acontecido, explicando que aquele era um teste para reconhecer uma verdadeira princesa. O príncipe ficou muito alegre por encontrar a princesa que tanto procurava. E ela aceitou se casar com ele e morar no castelo. Di-zem que, no dia do casamento, serviram sopa de ervilha para todos os convidados!
ANDERSEN, Hans C. A princesa e a ervilha, contada por 

Larissa Leite. Texto não publicado, Curitiba, 2018.

Sabrina Eras. 2019. Digital.
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Aos 4 anos, as crianças apresentam a fala bastante desenvolvida e são capazes de inventar narrativas para  
suas brincadeiras de faz de conta, assumindo papéis e negociando regras.

Além das brincadeiras de faz de conta, é essencial oferecer a elas brincadeiras tradicionais que mobili-
zam as diferentes expressões corporais. Essas brincadeiras são aquelas que já vêm acompanhando as crianças há 
muitas gerações, como brincadeiras cantadas e de roda, brincadeiras de corda, jogos de pegar ou de esconder, etc. 

Também é importante que as crianças, nessa idade, vivenciem jogos que envolvam regras mais elaboradas, 
como jogos de tabuleiros envolvendo trilhas, dados, definição de jogadas, etc. 

Outro interesse das crianças de 4 anos consiste em planejar ações e descobrir nelas causa e efeito. Elas an-
tecipam algumas de suas ações e dizem coisas, como: “Vou desenhar um carro!”.

Nesse contexto, surge o interesse por escolher os materiais que melhor se aplicam a suas produções, fazer 
misturas de cores de tintas e de elementos naturais, como água e terra, e testar marcas gráficas de diferentes 
maneiras, descobrindo novas formas de realizar pintura e desenhos.

A seguir, há uma lista com algumas possibilidades de brincadeira para fazer em família. São sugestões que 
podem ser adaptadas aos interesses da criança e dos pais. Divirtam-se! 

BRINCADEIRAS 
PARA DIVERSÃO 

EM FAMÍLIA
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Do que brincar? Como brincar?
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Carimbos para 
tinta com materiais 
reutilizados

Utilizem esponjas velhas cortadas em diferentes 
formatos, rolos de papelão e fundos de garrafas 
de PET para criar divertidos carimbos.

Molhem os carimbos confeccionados em 
tinta guache e criem composições utilizando 
diferentes marcas no papel sulfite.

Massinhas 
e gelecas

Com massinhas industrializadas ou confeccionadas 
em família, criem personagens e objetos. 

Para que a brincadeira fique ainda mais 
divertida, utilizem alguns elementos para 
cortar e criar marcas na massinha. Palitos, 
talheres sem pontas e forminhas de 
plástico podem ser bons instrumentos.
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• 1/2 XÍCARA DE CONDICIONADOR

• 1/2 XÍCARA DE AMIDO DE MILHO

• ALGUMAS GOTAS DE CORANTE 

ALIMENTÍCIO OU TINTA GUACHE

Receita de massinha

I NGRED I ENTES

MODO DE  PREPARO

 MISTURE TODOS OS INGREDIENTES. DEPENDENDO DA CONSISTÊNCIA DO 

CONDICIONADOR, SERÁ NECESSÁRIA MAIOR OU MENOR QUANTIDADE DE AMIDO. PROCURE 

UTILIZAR UM CONDICIONADOR COM AROMA SUAVE, QUE NÃO IRR ITE A CRIANÇA. GUARDE 

A MASSINHA EM POTES FECHADOS PARA QUE ELA DURE MAIS.

Do que brincar? Como brincar?
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Corre cutia

Semelhante ao jogo Lenço atrás. Os participantes ficam 
sentados em roda no chão, exceto um deles, que ficará com 
um lenço ou pequeno objeto na mão. Todos recitam a parlenda:

Corre cutia/ na casa da tia/ Corre cipó/ na casa da avó/ lencinho 
na mão/ caiu no chão/ moço(a) bonito(a)/ do meu coração.

A pessoa que está com o lenço na mão escolhe atrás de quem 
jogá-lo. Essa pessoa deve tentar pegar aquela que jogou 
 o lenço antes que ela se sente. Quem ficou 
em pé é o próximo a jogar o lenço.

Amarelinha

Existem amarelinhas em diferentes formatos, como em 
linha reta ou em forma de caracol. Você pode desenhá-las, 
no chão ou na calçada, utilizando giz para quadro ou 
fita-crepe. É importante explicar as regras para a criança e 
ter paciência até que ela aprenda. Será necessário repetir 
a brincadeira várias vezes para que ela crie prática.

Chicote queimado

Uma pessoa deve balançar uma corda próximo 
ao chão; enquanto isso, as outras tentam pular 
de um lado para o outro sem encostar na corda. 
Caso a pessoa que está pulando encoste na 
corda, ela deverá ser a próxima a balançá-la.
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A criança e o jogo

Durante a vida, todos enfrentamos conquistas e alegrias, mas também 
alguns desafios e frustrações. É importante ensinar a lidar com tais situa-
ções desde a mais tenra idade. Por isso, a família pode ajudar as crianças 
a entender o mundo também por meio da brincadeira. 

Por volta dos 4 anos, as crianças já são capazes de compreender di-
versos tipos de jogos que envolvem regras. Esses jogos podem ser tanto 
corporais, como a tradicional brincadeira Lenço atrás, quanto de tabulei-
ro, como o Jogo da velha. Ao ter contato com brincadeiras que envolvem 
um objetivo final e regras, as crianças se divertem, mas também aprendem 
a aguardar sua vez, argumentar, acordar regras e lidar com pequenas frus-
trações – isso porque vencerão as partidas algumas vezes e, em outras, 
perderão.

Quando as crianças brincam entre si, o processo ocorre de maneira 
bem natural. Quando brincam com os adultos, é necessário cuidar para 
que elas não apenas ganhem, mas também possam se sentir desafiadas a 
buscar novas estratégias quando o adulto está ganhando. 
Algumas vezes, terão de enfrentar o sen-
timento de perder, o que é extremamen-
te saudável para a criança. Seguem 
algumas dicas para que o momento 
de jogo em família seja prazeroso e 
também gere aprendizagens.

Dicas para jogos em família
• Escolha um jogo adequado à faixa etária da criança. Geralmente, 

os jogos trazem essa informação na embalagem.

• Combine as regras com a criança antes de iniciar o jogo. Você pode 
contar as regras para a criança, mas também pode ser interessante 
simular uma jogada. Você pode acordar com a criança que a primeira 
partida não tem vencedor, pois serve apenas para aprender a jogar.

• Ajude a criança a enfrentar a frustração quando ela estiver perdendo 
alguma partida. Alguns comentários podem ser reconfortantes, como: 
“Continue tentando, logo você consegue”, “Nem sempre a gente 
ganha” ou “Você pode tentar de novo em uma próxima partida”.

A criança e o jogoA criança e o jogoç j g

ília
eralmente, 

. Você pode 
nteressante 
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antes, como: 
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PARA FAZER 
EM FAMÍLIA 12

Jogo: Prateleiras de brinquedos

Antes de iniciar o jogo, providencie os materiais necessários e leia as regras para seu filho.

Materiais: canetas coloridas e um dado convencional. 

Número de participantes: 2

Regras do jogo 

1. Os participantes deverão escolher as prateleiras azuis ou verdes para o jogo.

2. Definam quem vai iniciar o jogo. 

3. Se o dado cair nas faces de 1 a 4, o participante deverá desenhar em uma de suas 
prateleiras a quantidade de brinquedos que escolher correspondente ao número 
obtido. Se o dado cair na face 5 ou 6, ele deve passar a vez, sem fazer nenhum 
desenho. 

4. O segundo jogador também lança o dado, e assim sucessivamente, até que um dos 
jogadores tenha completado oito desenhos de brinquedos em sua prateleira.

Materiais
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É um direito da criança conviver 
com as mais diversas manifes-
tações artísticas e culturais, en-

tre elas, a música e a dança. Estar 
em contato com diferentes sons e 
movimentos estimula a criança a se 
expressar de diversas formas, sendo 
por meio da fala, do movimento do 
corpo ou do som da voz. Além disso, 
a sensibilidade e a criatividade são 
potencializadas.

Sendo assim, é importante que 
os pais valorizem o contato da crian-
ça com a música, a dança e as brin-
cadeiras cantadas. A seguir, elenca-
mos algumas dicas de atividades que 
podem ser realizadas em família.

A CRIANÇA, 
OS SONS E O 
MOVIMENTO

Seguem sugestões de Grupos Musicais com sons que vão animar as brincadeiras em família. 
Busque produções desses grupos em sites de compartilhamento de áudio e vídeo na internet. 

• Tiquequê – Esse grupo apresenta dança, teatro, histórias e muita brincadeira. Utilizam sons 
produzidos com o corpo e com objetos variados. 

• Grupo Triii – As músicas e brincadeiras desse grupo valorizam a cultura popular. Seus integrantes 
reúnem várias propostas que podem ser realizadas por crianças e adultos em conjunto.

• Pato Fu – A banda brasileira de rock tem dois álbuns especialmente feitos para as crianças: 
Música de brinquedo e Música de brinquedo 2. Os integrantes dessa banda regravam músicas 
próprias e de outros artistas utilizando instrumentos de brinquedo, como cornetas e chocalhos de 
plástico, patinho de borracha, flauta doce, entre outros.

• Barbatuques – Os Barbatuques utilizam o corpo como instrumento musical. Para as crianças, é 
muito divertido ouvir, ver e imitar os movimentos e sons inusitados produzidos pelos músicos.

B

•

•

•

•

B

•

•

•

•

 Movimentem o corpo. Ao dançar, a criança aprende a re-
conhecer suas habilidades e seus modos de se expressar e, 
com isso, vivencia a ampliação da criatividade. Além disso, 
como a dança é uma linguagem, vivenciá-la em família 
pode ser uma forma interessante de interação e conhe-
cimento para seu filho. Para isso, dancem livremente ao 
som de músicas de diferentes ritmos, brinquem de imitar 
os movimentos de um dos membros da família, dancem 
até que a música pare e vocês virem estátuas.

 Escutem e cantem músicas dos mais diversos estilos. Exis-
tem vários grupos musicais direcionados para famílias e 
crianças, mas também é possível ouvir outros artistas. Afi-
nal, as músicas são para todos: crianças e adultos. 

 Brinquem de escolher uma palavra e, então, lembrar ou 
descobrir músicas cujas letras contenham essa palavra.

©Shutterstock/Rawpixel.com
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Relembre algumas letras de cantigas infantis, da cultura popular, e cante-as com seu filho. As 
cantigas abaixo fazem parte do repertório que será trabalhado ao longo deste ano na escola.

P INTOR DE  JUND IA Í

TIM, TIM, TIM

QUEM BATE AÍ? (B IS)

SOU EU, MINHA, SENHORA,

O PINTOR DE JUNDIA Í (B IS)

PODE ENTRAR E SE SENTAR (BIS)

CONFORME AS P INTURAS

NÓS IREMOS CONVERSAR (BIS)

LÁ EM CIMA

QUERO TUDO BEM PINTADO (BIS)

SÓ PARA AS MOCINHAS

DO SAPATO ENVERNIZADO (BIS)

LÁ EMBAIXO

QUERO UM PÉ DE BANANEIRA (BIS)

SÓ PARA ALEGRAR O CORAÇÃO

DA COZINHEIRA (BIS)

Cultura popular
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A CANOA V I ROU

A CANOA VIROU

POR DEIXAR ELA VIRAR

FOI POR CULPA DA MARIA

QUE NÃO SOUBE REMAR.

SE EU FOSSE UM PE IX INHO

E SOUBESSE NADAR

EU TIRAVA A MARIA

DO FUNDO DO MAR.

Cultura popular

A SERPENTE

ESTA É A HISTÓRIA DA SERPENTE

QUE DESCEU DO MORRO

PRA PROCURAR UM PEDAÇO DO SEU RABO.

VOCÊ TAMBÉM, VOCÊ TAMBÉM

FAZ PARTE DO MEU RABÃO.

Cultura popular

tras de cantigas infantis, da cultura popular, e cante-as com seu ffffffililllllllllllllllllhohohoo. AsAsAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA  
rte do repertório que será trabalhado ao longo deste ano na a aaaa escoola.

A SERPENTEA SERPENTETE

ESTA É A HISTÓRIA DA SERPENTE

QUE DESCEU DO MORRO

PRA PROCURAR UM PEDAÇO DO SEU RAB

VOCÊ TAMBÉM, VOCÊ TAMBÉM

P INTOR DE  JUND IA ÍP I NTOR DE JUND IA ÍP I NTOR DE JUND IA Í

TIM, TIM, TIM

QUEM BATE AÍ? (B IS)

SOU EU, MINHA, SENHORA,

O PINTOR DE JUNDIA Í (B IS)

PODE ENTRAR E SE SENTAR (BIS)

CONFORME AS P INTURAS

NÓS IREMOS CONVERSAR (BIS)

LÁ EM CIMA

QUERO TUDO BEM PINTADO (BIS)

SÓ PARA AS MOCINHAS
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É bastante comum nos depararmos com crianças 
bem pequenas, inclusive bebês, utilizando celulares 
e tablets. Várias delas têm um aparelho para uso 

exclusivo.

Muitas vezes, ficam imersas na telinha por bastan-
te tempo, com o olhar vidrado, enquanto os pais fazem 
compras, conversam à mesa, assistem à TV, entre outras 
atividades.

Surgem, então, as grandes dúvidas dos pais. Quan-
do deixar o filho manusear aparelhos eletrônicos como 
tablets e celulares? Até que ponto o uso dessas mídias 
é adequado? Qual é o tempo ideal de manuseio desses 
equipamentos ao longo do dia?

São muitos os benefícios do uso das mais diversas 
tecnologias, como a velocidade da informação e da co-
municação, avanços na medicina, entre outros.

No entanto, as famílias devem ter equilíbrio e bom 
senso ao dosar o uso da tecnologia por parte das crian-
ças, principalmente das mídias digitais. De acordo com 
a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), as crianças de 
2 a 5 anos podem ter uma hora por dia, no máximo, de 
exposição a mídias, o que inclui televisão, videogames, 
celulares e tablets.

A exposição constante a esses equipamentos eletrô-
nicos influencia a concentração, o comportamento e a 
formação de hábitos durante a infância. Os pais são os 
responsáveis por zelar pelo desenvolvimento das crianças 
nesses aspectos e devem ser exemplo de uso consciente 
de eletrônicos. 

É preciso ter cuidado com a sensação de tranquilidade 
que a utilização frequente de celulares e tablets proporcio-
na. Muitas vezes, observamos crianças quietinhas e muito 
bem-comportadas com seus equipamentos em locais pú-
blicos, mas se a exposição é exagerada elas ficam priva-
das de aprendizagens fundamentais, que só a interação 
e a convivência com outras pessoas poderiam assegurar.

A seguir, apresentamos algumas dicas que vão aju-
dá-lo a dosar o uso das tecnologias pelo seu filho.
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A CRIANÇA E A 
TECNOLOGIA

Quando a tecnologia 
pode ser interessante 
na primeira infância?

O que evitar?

Na promoção de descobertas 
sobre o funcionamento do 
mundo e da sociedade, 
como vídeos e desenhos 
educativos. Um exemplo: a 
animação Sid, o cientista.

Uso sem monitoramento. Hoje 
em dia, é possível controlar 
acesso a certos conteúdos 
com senhas e filtros.

Para conhecer um clipe 
de uma música.

Exposição diária acima de 
1 hora para as crianças 
de 2 a 5 anos.

Na comunicação com 
pessoas da família ou 
amigos que moram longe 
ou estão viajando.

Uso para acalmar a criança 
ou deixá-la quietinha 
em vez de incentivá-la a 
brincar ou conversar com 
ela para entender por que 
está agitada ou zangada.

Para observar aspectos e 
elementos dos diferentes 
lugares do país e do mundo, 
como animais. As imagens 
virtuais permitem interagir 
com animais que a criança 
não teria a oportunidade de 
conhecer pessoalmente.

Exposição a mídias antes de 
dormir ou durante as refeições. 
Elas afetam a qualidade do 
sono e atrapalham a nutrição, 
podendo causar distúrbios 
de peso, e a interação da 
família durante a refeição. 

Para criar desenhos de 
uma forma diferente.

Mídias que valorizam e 
incentivam o consumismo 
nas crianças.

Na aprendizagem de 
brincadeiras e criação 
de brinquedos pela 
própria criança. Assim, 
poderá utilizar o que está 
visualizando em outros 
aspectos importantes de 
seu desenvolvimento.

Substituir atividades 
que envolvem o 
movimento e a 
brincadeira corporal 
por acesso a mídias. 
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Você já deve ter percebido 
que, ao longo deste ano, 
seu filho vai se envolver 

com as temáticas da sustentabili-
dade e do respeito à natureza ao 
vivenciar as propostas do Projeto 
Eco Mirim na escola. Mas o que é 
ser eco? Antes de tudo é ser sen-
sível a todas as formas de vida 
do ambiente, é considerar que 
somos seres da natureza porque 
fazemos parte dela. Nesse senti-
do, é preciso pensar sobre o res-
peito à natureza. Como ajudar 
as crianças a amar e respeitar a 
natureza? O primeiro passo é fa-
zer com que gostem de estar em 
contato com ela, identifiquem 
suas belezas, suas cores, seus 
cheiros e seus sabores.

Que tal ajudar seu filho, nes-
sa missão? Vocês podem, juntos, 
cuidar de uma flor ou de uma 
horta caseira. Alguns temperos 
que as famílias utilizam podem 
ser cultivados em pequenos es-
paços, até mesmo em aparta-
mentos. Se você tem um espaço 
maior em casa há ainda mais 
possibilidades. Além do contato 
com a natureza, a criança estará 
vivenciando hábitos de respon-
sabilidade e cuidado.

O AMOR À NATUREZA 
COMEÇA EM CASA

Ideias para horta caseira

O que plantar? Alface, manjericão, orégano, hortelã, 
alecrim e outras hortaliças.

Como plantar? Utilize mudas já prontas ou sementes.

Onde plantar? Em pequenos vasos de cerâmica, em 
xícaras grandes, em garrafas de PET vazias, em jardineiras e 
em pequenos canteiros de terra. 

Como cuidar? Retire as ervas daninhas, com cuidado, 
e procure regar diariamente. A terra precisa estar sempre 
úmida, mas não encharcada. Procure sempre utilizar as 
hortaliças, podando-as para que continuem crescendo. 
Adube ao menos uma vez por mês utilizando adubos 
naturais, como borra de café, casca de ovo, casca de banana. 
Coloque as plantas no sol em algum período do dia.

Fique atento: Se houver pratinhos sob os vasos, retire 
o excesso de água após a rega para evitar a dengue.g p g p g
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Durante este ano, a família foi convidada a realizar a proposta Adote uma árvore 
amiga, com as orientações do Livro da criança.

Agora é hora de verificar como está a árvore adotada.

Convide seu filho para visitá-la, observá-la e, em seguida, registrá-la no espaço 
abaixo. Para realizar a atividade, adotem uma ou mais sugestões a seguir.

Sugestões

• Desenhar a árvore.

• Medir o diâmetro 
dela com um bar-
bante e fixá-lo neste 
espaço.

• Tirar uma foto da 
família junto à árvore 
e colá-la aqui. 

• Coletar folhas caídas 
no chão e colá-las 
aqui.

NOSSA ÁRVORE AMIGA!
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