LIVRO

DA

FAMÍLIA
G RU P O 5

Curitiba – 2019

Dados Internacionais para Catalogação na Publicação (CIP)
(Maria Teresa Alves Gonzati / CRB 9-1584 / Curitiba, PR, Brasil)
C795

Cordi, Angela.
Eco mirim : grupo 5 : livro da família / Angela Cordi ; ilustrações
Alexandre Matos. – Curitiba : Positivo, 2019.
: il.
ISBN 978-85-54109-95-0
1. Educação. 2. Educação infantil – Currículos. I. Matos, Alexandre. II. Título.
CDD 370
©Positivo Soluções Didáticas Ltda., 2019

DIRETOR-GERAL
DIRETOR EDITORIAL

Joseph Razouk Junior

GERENTE EDITORIAL

Júlio Röcker Neto

GERENTE DE PRODUÇÃO EDITORIAL
COORDENAÇÃO EDITORIAL
COORDENAÇÃO DE ARTE
COORDENAÇÃO DE ICONOGRAFIA
AUTORIA

Cláudio Espósito Godoy
Silvia Eliana Dumont
Elvira Fogaça Cilka
Janine Perucci
Angela Cordi

EDIÇÃO DE CONTEÚDO

Anparo Consultoria Pedagógica Ltda.

EDIÇÃO DE TEXTO

Anparo Consultoria Pedagógica Ltda.

REVISÃO

Anparo Consultoria Pedagógica Ltda.

EDIÇÃO DE ARTE
PROJETO GRÁFICO

Gisele Maria Mezarobba
Denise Meinhardt
Mathias Townsend (animais)
Raqsonu (árvores)
Shutterstock (imagens)

EDITORAÇÃO

Débora Scarante, Gisele Maria Mezarobba

ILUSTRAÇÕES

Alexandre Matos, Bruna Assis Brasil, Cacá
França, Davi Viegas, Ideário Lab, Rafaella
Ryon, Mathias Townsend, Raqsonu, Sami e Bill

PESQUISA ICONOGRÁFICA
Raqsonu. 2019. Digital.

Emerson Walter dos Santos

ENGENHARIA DE PRODUTO

Camila França Filipaki
Solange Szabelski Druszcz

PRODUÇÃO
Positivo Soluções Didáticas Ltda.
Rua Major Heitor Guimarães, 174
Seminário – 80440-120 – Curitiba – PR
Tel.: (0xx41) 3312-3500
Site: www.projetoecomirim.com.br

IMPRESSÃO E ACABAMENTO
Gráfica e Editora Posigraf Ltda.
Rua Senador Accioly Filho, 431/500
CIC – 81310-000 – Curitiba – PR
Tel.: (0xx41) 3212-5451
E-mail: posigraf@positivo.com.br
2020
Todos os direitos reservados à
Positivo Soluções Didáticas Ltda.

Prezados familiares:
O Projeto Eco Mirim oferece a vocês o Livro da família.
Nele, apresentamos dicas, esclarecimentos e orientações para
acompanhar e protagonizar a educação de suas crianças no
contexto familiar.
Os ambientes que a criança frequenta e a convivência com os
familiares contribuem diretamente para seu desenvolvimento.
Educadores e familiares desejam que a criança se desenvolva
e atue de forma cada vez mais independente e autônoma.
Para que isso ocorra, todos os envolvidos precisam agir com
consciência e responsabilidade no processo de educação infantil.
Cada ser humano é único em suas emoções, sensações,
comportamentos e na percepção de tudo que o cerca. Por
isso, não existe um modelo de como se deve criar um filho.
No entanto, algumas orientações podem facilitar o cotidiano,
tornando-o estimulante e com muitas possibilidades para que
a criança possa se desenvolver ainda mais.
Esperamos que este Livro da família se torne um material de
referência aos familiares ao incitar inúmeras reflexões sobre
as possibilidades de atenção dispensada às crianças, sempre
respeitando os estilos e a ampla diversidade das famílias
brasileiras. Por meio deste recurso pedagógico, será possível
um projeto educativo em parceria entre vocês e a escola que
escolheram para seus filhos.
Abraços,

se

nd

.2
019. Mista.

Equipe editorial

o nw
M at hia s T

R
Á
IO
M
U
S
Conheça melhor o Projeto Eco Mirim - Educação Infantill ......... 6
Os primeiros dias na escola ..........................................................
........... 8
Para fazer em família 1 ................................................................10
...........10

Pessoas e amizades na escola ................................................................
.............. 10
Desafios de educar .........................................................................
............ 11
............. 12
Habilidades socioemocionais .......................................................

Meu filho brigou na escola. E agora? .....................................................
................ 14
Para fazer em família 2 ................................................................15
..............15
...............16
Desenvolvimento da autonomia .................................................16

Participação
p
no bem-estar da família ....................................................
.................. 18
Para fazer em família
fam
3 ................................................................
................ 21
Acompanhamento médico e odontológico ..............................
............... 22

Vacinação ........
................................................................................................
.................... 22
Alimentação ....................................................................
Alimentaç
................ 23

O hábito
hábit da alimentação saudável ..........................................
..................... 24
Para fazer em família 4 ...................................
Par
.................. 25

Construção da autonomia na alimentação ....................... 26
Con
Para fazer em família 5 .....................................
................... 27

Lanches saborosos e nutritivos .........................................
Lan
....................... 28
Prevenção de acidentes com crianças
Pr
nças .......... 29

Quedas ...............................................................................
Qu
......................... 29
Afogamento ...........................................................................
Afoga
.......................... 30
Brinquedos ..........................................................................
Brin
.......................... 30
Parquinho ...........................................................................
Pa
........................... 31
EEnvenenamento e intoxicação ..........................................
............................ 31
SSegurança no trânsito ....................................................
............................ 32
Atividades
Ativ
para distrair no carro .........................................
............................. 33
Para fazer em família 6 .....................................
........................ 34

A caminho
cam
de casa ..................................................................
.............................. 34

Desenvolvimento das crianças de 5 anos
Desenvolv
s ................................. 35
Quando meu filho vai ler e escrever? .........................................
.................................... 36

As primeiras tentativas de escrita .........................................................
.......................................... 38
Para fazer
faz em família 7 ...............................................................
.................................... 39

Enigma das letras ...................................................................................
En
........................................... 39
Textos p
para ler e brincar .............................................................
.................................... 40

O que ler com as crianças de 5 anos? .................................................... 41
Fá
Fábulas e contos de fadas ...................................................................... 42
Para fazer
fa
em família 8 ............................................................... 44

A nova roupa do rei ................................................................................ 44
Para fazer
f
em família 9 ............................................................... 46

Invenção de histórias ............................................................................... 46
Brincadeiras para diversão em família .................................... 47
Brinc
criança e o conhecimento matemático ................................. 49
A cria

A criança e o jogo .................................................................................. 50
Para fazer em família 10 ..............................................................51
51

Jogo da velha ......................................................................................... 51
A cr
criança, os sons e o movimento ............................................. 52
Par
4
Para fazer em família 11 .............................................................. 54

Cantiga embaralhada ............................................................................. 54
Ac
criança e a tecnologia .............................................................. 55
5

Possibilidades de construção de brinquedos ........................................... 56
Contato com a natureza ............................................................. 57
Co
Transição para o Ensino Fundamental .....................................58
Tr
8
Para fazer em família 12 .............................................................. 59
P
9
Referências ....................................................................................
60
R
........................................................................... 6
0
A
Anexos .............................................................................................61
...................
...................
......
..............................................................6
............................................. 61

E L H OR O
M
C
MIRIM
OJETO ECO
O NHEÇA

PR

EDUCAÇÃO I

NFANTIL

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

Para a criança e a família

Livro da criança
Este Projeto é composto de Livros multicampos e dos respectivos Livros de material de apoio dos grupos 3, 4 e 5. No Grupo 3, os livros têm formato horizontal. Nos
Grupos 4 e 5, o formato é vertical e, além dos livros já mencionados, as crianças de 4 e 5
anos recebem os livros Com todas as letras e Números em ação.
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Os livros do Eco Mirim apresentam um projeto gráfico atrativo, atividades desafiadoras e
espaços de produção adequados, considerando as necessidades infantis. Estão organizados 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 aprendizagem e desenvolvimento dos cinco campos de experiências previstos na BNCC:
•
•
•
•
•
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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
transformações (ET)
T)
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Livro da família

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

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

Para o professor

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

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

Playlist do
Projeto Eco Mirim
O professor poderá acessar, por
meio de QR Codes disponíveis nas páginas do Livro do professor e dos demais
livros do Projeto, áudios com músicas,
cantigas e canções, sons de diferentes
fontes sonoras, declamação de poemas e
contação de histórias.
A playlist foi elaborada com o intuito de enriquecer o repertório de histórias
infantis e as experiências sonoras e musicais das crianças.
LIVRO DA FAMÍLIA
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OS PRIMEIROS
DIAS NA ESCOLA

A

maioria das crianças já esteve em
alguma instituição escolar e vivenciou a rotina desse ambiente
anteriormente. Por isso, esse momento
nem sempre é novidade, mas é preciso
atenção por partes dos adultos para que a
criança que está iniciando um novo ano letivo se
sinta acolhida e se familiarize com a rotina. A chegada de um novo ano sempre traz novidades e expectativas.
Primeiramente porque, durante o período de férias, a criança
estava habituada ao convívio com outras pessoas e a outra rotina. Provavelmente, horários, tipos de brincadeiras e
atividades vivenciadas estavam organizados de outro modo,
mais próprio 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 gerar alguma
insegurança inicial e necessidade de adaptação a uma rotina
diferente. Geralmente, mesmo as crianças que já frequentaram a escola vivem momentos de encontros e despedidas. O
encontro com uma nova realidade, uma nova sala de referência, um novo grupo de convivência. A despedida dos professores anteriores, caso ela já tenha frequentado a escola, de
familiares 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 essa
reorganização de rotina, tempos, espaços e relações. Para
algumas, os primeiros dias de aula podem ser difíceis. Para
outras, ocorre de forma bastante tranquila. Por isso, paciência e acolhimento são necessários. As crianças que são
novas na escola podem iniciar com uma rotina reduzida de
horário e ir aumentando gradativamente o período de frequência de acordo com as orientações da equipe da escola.

A seguir, indicamos algumas estratégias que as famílias
podem utilizar para auxiliar as crianças nesse processo de
adaptação.
8
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©Shutterstock/Monkey Business Images

Vale lembrar
•

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

•

Cada criança reage de maneira
própria às situações. Tente transmitir segurança e respeite o tempo
do seu filho.

•

Não faça promessas ou chantagens para convencer a criança. Isso
pode até parecer funcionar, mas
transmite uma mensagem equivocada e pode incentivá-la a tentar
manipular outras situações.

©Shutterstock/VGstockstudio

Nos dias que antecedem
o início do ano letivo

Nos primeiros
dias de escola

Procure entender qual será a rotina da criança na turma e descreva as atividades que ela
vai realizar na escola.

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

Conte que ela vai fazer novos amigos e/ou
reencontrar os colegas da escola, gerando
entusiasmo e expectativa.

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

Caso a criança já tenha ido para a escola
anteriormente, mostre-lhe fotos ou registros
para estimular a conversa sobre o que ela vai
encontrar quando voltar para escola.

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

Permita à criança escolher alguns itens de
seu material escolar.

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

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

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

Convide a criança a preparar pequenos cartões com desenhos para levar para os colegas ou professores no primeiro dia de aula.
Pode ser muito divertido e aproximar a criança do novo ciclo que vai iniciar.

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

LIVRO DA FAMÍLIA
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PARA FAZER
EM FAMÍLIA 1
Pessoas e amizades na escola
Converse com a criança sobre os colegas e professores que ela encontrou neste ano letivo. Oriente-a a
fazer um desenho que retrate a turma no espaço abaixo. Em seguida, convide-a a contar sobre atividades
que gosta de realizar com essas pessoas.

10
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DESAFIOS
DE EDUCAR

A

conquista da confiança de uma criança é
um trabalho a ser estabelecido logo no início do relacionamento entre ela e os pais e/
ou responsáveis. Ao longo dos anos, esses laços de
confiança farão com que ela se torne cada vez mais
autônoma e independente. É preciso, para isso, ouvir a criança com atenção, fazer-lhe perguntas que
demonstrem o interesse do adulto pelo que ela está
querendo dizer e pelo que acontece 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 universo de descobertas e curiosidades que ela enfrenta
diariamente.

caminhar
nhar em um bosque; fazer viagens; entre ou
outras possibilidades. O que será feito ou o destino do
passeio não é o mais importante, e sim que estejam
reunidos, dediquem um tempo para vocês, deem
atenção e apreciem a companhia 'uns dos outros.
Sentem-se à mesa para comer juntos, ao menos em
uma refeição do dia, mas preferencialmente no café
da manhã e no jantar, quando todos estão em casa.
Admire e elogie seu filho. 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 guardar os brinquedos, entre tantas outras conquistas.
Diga “eu te amo”. Externar sentimentos é
importante para estreitar a relação.

Sempre converse com seu filho. O diálogo
é o melhor caminho para manter um relacionamento saudável e negociar eventuais conflitos. Procure
conversar sobre os desejos, gostos, alegrias e desafios da criança. Durante o momento de conversa,
busque olhar nos olhos dela e demonstrar atenção
e interesse.

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
equívoco. Os erros podem criar excelentes situações
de aprendizagem.

©Shutterstock/M BI

©Shutterstock/Barock

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

Procure, sempre que possível, divertir-se
com seus filhos. Organize passeios ou atividades
em família: assistir a um filme ou a um teatro de
fantoches; visitar um zoológico; fazer piqueniques;

LIVRO DA FAMÍLIA
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HABILIDADES
SOCIOEMOCIONAIS

A

tualmente, tem se falado muito sobre o
combate ao estresse, à ansiedade e à insegurança. Quem pensa que isso só atinge os
adultos está enganado. Muitas crianças têm sido
encaminhadas a consultórios para tratar essas inquietações tão comuns no mundo moderno. Políticas públicas indicam a necessidade de atentar à
saúde social e emocional de cada indivíduo.
Para os pais ou responsáveis das crianças pequenas, uma boa notícia: é possível apoiá-las para
que se desenvolvam saudáveis emocionalmente,
tanto para o bem-estar próprio quanto para uma
vida em sociedade que valorize e respeite o outro.
Pesquisas recentes já indicam que crianças com habilidades emocionais mais desenvolvidas também
apresentam maior rendimento acadêmico.

de ir a festas de aniversário ou encontrar balões.
É possível auxiliá-la no enfrentamento desse e de
outros desafios.
Investir em criar boas memórias nas crianças
pode ser um bom caminho, uma vez que as emoções estão diretamente ligadas à memória. Porém,
mais do que isso, é importante lidar com fatores
que serão responsáveis por essa memória, o que
não significa poupar as crianças de frustrações e
desafios, mas ajudá-las a lidar com tais situações,
para que memorizem mecanismos para superá-las.
As crianças de cinco anos estão envolvidas em
diferentes contextos, não somente no familiar. Já
frequentam a escola, participam de aniversários e
outras atividades que requerem lidar com diferentes desafios. Isso é muito saudável, pois oferece à
criança oportunidades de se desenvolver e conviver
com os demais. Veja algumas habilidades necessárias para o desenvolvimento socioemocional e
ideias de como apoiar as crianças nessa construção.

Para apoiar as crianças, deve haver um esforço
coletivo por parte da família e da escola. Antes de
tudo, é preciso compreender que qualquer aprendizagem a ser registrada primeiro se vincula a um
conteúdo emocional.
Por exemplo: uma
Ajude
criança que um dia
a criança
Ajude
se assustou com
a perceber
AUTOCONHECIMENTO
a criança
uma bexiga essuas habilidades,
Reconhecer os próprios
a perceber os
tourando criou
mostrando interesse
pontos fortes e fracos é
próprios sentimentos,
uma memória
em apoiá-la.
essencial para conseguir
conversando e
para esse fato,
enfrentar os desafios.
acolhendo-os.
relacionando-o
Identificar as emoções
ao medo. Pode,
e lidar com elas é
Elogie seu
portanto, se asimportante nesse
Em vez de
filho e seus
sustar ao entrar
processo.
criticar a criança,
esforços sempre
em uma festa de
critique a ação
que possível.
aniversário, mesmo
inadequada: “Não gostei
que nenhum balão
que você bateu a porta”
estoure. Isso não quer
no lugar de “Não seja
dizer que aquela criança
desajeitado”.
deverá sempree ser protegida
ECO MIRIM • GRUPO 5 •
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Proporcione
momentos em
que a criança possa
ajudar outra pessoa:
uma vizinha carregando
sacolas de compras,
por exemplo.

/T

Y

Seja
exemplo. Procure
não ter reações
exageradas, como
gritar ao ser
contrariado.

Converse
sobre os
sentimentos com base
nas experiências que
a criança conta
ou vive.

L im

er s

to

ck

Incentive a
criança a perceber
qualidades em
outras pessoas e a
elogiá-las.

EMPATIA
Colocar-se
no lugar do outro
e respeitar suas
necessidades torna as
crianças mais sensíveis
e respeitosas.

© Sh

ut t

Mostre a
seu filho que as
ações têm uma
reação.
AUTOCONTROLE
Lidar com as
emoções e pensar
antes de agir.

Possibilite à criança
viver desafios e não
faça tudo por ela. Se ela
não conseguir fazer alguma
coisa, permita que lide
com a frustração.

Ajude a
criança a encontrar
mecanismos para se acalmar,
principalmente diante de
situações que provocam raiva.
Por exemplo, em vez de gritar, a
criança pode beber um copo
de água, respirar fundo ou
fazer um desenho.

LIVRO DA FAMÍLIA
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Meu filho brigou na escola..
E agora?
Por volta dos 5 anos, as crianças ainda costumam querer fazer suas vontades
prevalecerem em brincadeiras e no relacionamento com os colegas.
egas. Com isso, podem surgir conflitos. Nesses momentos, é comum ouvi-las dizer coisas como: “Não
sou mais sua amiga” ou “Nunca mais brinco com você”. Muitos
os pais ficam aborrecidos ao ouvir sobre esses conflitos. Por vezes, a criança narraa os fatos em casa,
chora e até diz que não quer mais ir à escola. Diante dessa situação,
o, é preciso manter
a calma. É um momento delicado, mas faz parte da aprendizagem
gem da criança ser
contrariada e lidar com as emoções, afinal, todos passam por frustrações
trações e precisam
lidar com elas em algum momento da vida. Para apoiar a criança,, escute o que ela
tem a dizer, mostre que compreende como ela se sente e sugira a ela que busque
algo para se sentir melhor diante da situação. Um bom princípio pode
ode ser pensar em
ações que façam a criança se sentir melhor, mas não prejudiquem outra pessoa. Se
a situação se repetir com muita frequência, converse com os profissionais
sionais da escola
a fim de compreender a situação e apoiar a criança. Entretanto, lembre-se
mbre-se
mbre
se de que,
que
na maioria das vezes, ela se desentende com um colega
em um dia e no outro eles já voltam a brincar e não
querem ficar longe. Geralmente, esses desenk /M BI
erstoc
©Shutt
tendimentos acontecem por disputa de
brinquedos, dificuldade em partilhar
as amizades e rejeição de um colega
durante as brincadeiras. Portanto,
tenha paciência com essa fase e
compreenda que tanto o seu filho
quanto o colega estão aprendendo
a se relacionar. Se perceber que seu
filho é quem está ocasionando os
conflitos, ajude-o a desenvolver
empatia com os colegas. Você
pode convidá-lo a escrever uma
cartinha ou fazer um desenho para
desculpar-se com o colega que chateou.

É um momento delicado, mas fazz parte
da aprendizagem da criança [...]
.] lidar
com as emoções, afinal, todos passam
assam
ar com
por frustrações e precisam lidar
elas em algum momento da vida.
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PARA FAZER
EM FAMÍLIA 2

Converse com seu filho sobre esta
imagem e as emoções que estão presentes, além do motivo do conflito.
Em seguida, solicite a ele que se
lembre de alguma situação vivenciada
que o deixou triste ou com raiva. Acolha a fala e pense com ele em estratégias para se sentir melhor e lidar com
esses sentimentos. Sugira a utilização
do espaço abaixo para registrar suas
conclusões.

BOAS IDEIAS PARA SE SENTIR MELHOR:

LIVRO DA FAMÍLIA
A
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DESENVOLVIMENTO
DA AUTONOMIA

A

autonomia está vinculada ao conceito de prontidão para
fazer ou executar determinada atividade. Como as crianças podem desenvolver-se nesse aspecto? O primeiro princípio a ser considerado é o de que ninguém desenvolve prontidão
a menos que possa experimentar e executar, em diversos momentos, atividades que levem à conquista de habilidades.
É comum que os pais queiram proteger seus filhos e suprir
todas as suas necessidades. Entretanto, ajudar as crianças a
conquistar e avançar exige permitir que busquem soluções para
pequenos desafios. Por exemplo: Se os adultos sempre derem
comida aos filhos, a fim de que não se sujem ou porque precisam
comer bem, estarão inibindo a capacidade deles de desenvolver a coordenação motora e ter postura ativa diante da própria
alimentação. O que parece um bem acaba sendo uma proteção
exagerada. É muito importante que as crianças sejam convidadas
a desempenhar diferentes tarefas e que tenham a oportunidade
de testar suas hipóteses e lidar com a alegria de conseguir ou a
frustração de precisar tentar de novo em outro momento.
Por isso, proteger as crianças das tentativas e fazer por elas
pode ser extremamente prejudicial. É preciso que os adultos que
as acompanham tenham paciência e controlem a ansiedade do
acerto imediato. Algum adulto aprendeu a dirigir ou a cozinhar
sem que antes tenha feito inúmeras tentativas e experimentações?
Autonomia não é permitir à criança mandar e sobrepor seus
desejos sobre tudo e todos, mas ajudá-la a fazer escolhas, avaliar
ambientes, analisar as consequências daquilo que realiza. Crianças que são auxiliadas nesse processo tendem a aprender a tomar
decisões mais assertivas, além de conviverem melhor em grupo e
mostrarem-se mais seguras.
Diariamente, é necessário criar oportunidades que gerem
investigação, curiosidades e possibilidades. Crianças autônomas
desenvolvem autoconfiança e são mais capazes de lidar com desafios e mudanças.
Para auxiliar as crianças de 4 e 5 anos no desenvolvimento da
autonomia, fique de olho em algumas sugestões.
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Momento de se vestir: As
crianças nessa faixa etária muitas vezes já conseguem se vestir sozinhas
ou com pouco auxílio. Para algumas
famílias, esse momento é mais desafiador, pois a criança passa a querer
escolher a roupa que vai vestir e nem
sempre é aquela que é mais adequada
para o momento. Para que não haja
estresse, é possível ensinar a criança
a pensar a roupa com base na condição climática e na situação da qual
vai participar no dia. Para isso, converse com a criança, ajude-a a analisar e, em alguns momentos, ofereça
duas opções para que ela escolha.
Assim, ela aprenderá a escolher, mas
de acordo com o que os pais julgam
adequado para a situação. Caso a
criança faça birra e diga que não quer
nenhuma das opções, escolha e explique tranquilamente que, desta vez,
ela perdeu a possibilidade de decidir,
em razão de seu comportamento.
Pontue que, da próxima vez, terá uma
nova chance de escolher. Talvez no
momento a criança fique resistente
e tente fazer a própria vontade permanecer a todo custo, mas lembre-se
de que desenvolver autonomia e lidar
com decisões é um aprendizado.

©Shutterstock/FamVeld
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Atividades para casa: Várias escolas costumam enviar atividades para que as crianças realizem
em casa, com certa frequência ou esporadicamente. A função desse encaminhamento geralmente diz
respeito a auxiliar a criança no desenvolvimento de
hábitos relacionados aos estudos e a gerar a oportunidade de compartilhar com a família aquilo que está
aprendendo. Nessas situações, é importante que a
criança tenha um lugar reservado e o acompanhamento de um adulto. Isso não significa que o adulto
vai direcionar todo o encaminhamento nem que fará
a proposta pela criança. O adulto que acompanha
esse momento pode contribuir lendo o encaminhamento e auxiliando na compreensão daquilo que
está proposto. Entretanto, é importante que a criança faça o registro de maneira autônoma. Mesmo não
estando perfeita aos olhos do adulto, a produção da
criança é importante nesse momento. Professores
esperam que a criança possa ser ativa nesse processo e apresente aquilo que conseguiu fazer. Em caso
de dúvidas, comunique a escola e solicite auxílio.
Organizar e guardar o material depois da proposta
realizada também é importante para desenvolver
autonomia, organização e comprometimento. Além
disso, é importante tornar esse momento prazeroso,
conversando com a criança, escutando aquilo que
ela pensa e valorizando seu esforço.

Comunicação com as pessoas: A maioria
das crianças de 5 anos é bastante curiosa e costuma fazer diversas perguntas, principalmente nos
contextos familiares. É importante incentivá-la a comunicar suas ideias e necessidades de maneira adequada aos diferentes contextos: ensinar a transmitir recados ou fazer um pedido na panificadora de
maneira gentil, por exemplo. Pequenas gentilezas
e o tratamento cortês com o uso de palavras como
“por favor” e “muito obrigado” são bem-vindos na
educação das crianças e ensinam para a vida.
Novos desafios: Por volta dos 5 anos, as crianças desenvolvem várias habilidades motoras e estão
cada vez mais curiosas e ativas, procurando desafios.
Elas se sentem muito satisfeitas em realizar sozinhas
ações que antes dependiam de ajuda. Andar de bicicleta pode ser um dos bons desafios. Geralmente,
aos 3 ou 4 anos, as crianças já iniciaram essa aprendizagem com a bicicleta de equilíbrio (que não tem
pedais) ou com a bicicleta comum utilizando rodinhas
traseiras. É importante estimulá-las e auxiliá-las garantindo condições para que se sintam seguras e se
desenvolvam cada vez melhor. Levá-las a espaços
com pistas específicas e sem grandes desníveis pode
proporcionar a sensação de segurança ao estar sobre
a bicicleta. No início, os adultos podem acompanhar
a criança caminhado ao seu lado e segurando a bicicleta por trás do banco. Gradativamente, as crianças
desenvolverão segurança e equilíbrio para andar sozinhas. A partir de então, chega o momento de retirar
as rodinhas traseiras. A partir dos 5 anos, algumas
crianças já são capazes de se equilibrar, mas não é
preciso ter pressa. O momento ideal é aquele em que
a criança demonstrar vontade e segurança. Essa é
uma excelente oportunidade para ensinar perseverança e coragem.

LIVRO DA FAMÍLIA
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Participação no
bem-estar da família
Desde cedo, as crianças precisam perceber que, no ambiente familiar, 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 consequências 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 elas 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 se convive respeitosamente com as pessoas ao seu redor. Essa aprendizagem, uma
das mais importantes, demanda tempo, exemplo, repetição e muita dedicação.

18
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Elencamos algumas atividades que
seu filho de 5 anos pode fazer em casa.
Lembramos que, em todas ela, são
necessárias a orientação e a supervisão de um adulto.

Ligh
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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
contratada, faça uma lista de atividades nas quais a criança
pode ajudar e oriente sobre como ela pode fazer isso.
Depois, com a cuidadora, chame a criança e explique as atividades e os combinados. Lembre-se:
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 educação
das crianças não deve ser terceirizada.

s

As crianças de 5 anos já podem ser envolvidas em pequenos 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, respeitar e desenvolver empatia pelo outro. À medida que a
criança percebe que realizar essas pequenas atividades exige tempo e dedicação,
aprende a valorizar os adultos que as realizam.

©Shutterstock/MBI

Atividade

Como ensinar?

Oriente a criança a tirar lençóis usados da
cama e colocá-los no cesto de roupa sujas.
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Auxiliar na
arrumação
da cama

Secar alguns
utensílios de
cozinha

Gradativamente, ajude-a a dobrar cobertores, juntando ponta com ponta. Incentive-a
a esticar a roupa de cama. Faça junto com
a criança: além de ser um excelente ensinamento, aproxima a família e é divertido.

Ofereça pano de prato e ajude a criança a
secar elementos de plástico ou outros utensílios que não quebram facilmente. Oriente-a
a fazer isso sobre uma bancada ou mesa.
Gradativamente, a criança vai desenvolver
essa habilidade sem precisar do apoio de
uma superfície.
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É importante evitar objetos que produzam
cacos em caso de queda, para a segurança
da criança.

Dobrar
roupas e
guardá-las

Guardar
co
omp
mpra
raas
compras

É interessante iniciar o processo com peças mais fáceis de dobrar e em tecidos que
amassam menos, como roupas íntimas, calças, saias e bermudas.
Após dobrar as roupas, as crianças podem
ser incentivadas a dividi-las por tipos ou cores, ou mesmo por pessoas que as utilizam.
Esses critérios são excelentes para desenvolver a ideia de organização e as habilidades
cognitivas.

Após retornar do supermercado ou da feira,
as crianças podem ser incentivadas a guardar os alimentos na geladeira ou em armários baixos.
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Atividade

Como ensinar?

Separar
as roupas
antes da
lavagem

Antes de lavar as roupas, solicite à criança
que ajude a separar as de cores claras das
de cores escuras. A família pode utilizar dois
baldes ou cestos para esse fim. Outros critérios, utilizados por quem lava a roupa, também podem ser ensinados.

Ajudar a
alimentar
os animais
domésticos

Convide a criança para colocar comida e
água nos potes de cães e gatos ou outros
animais de pequeno porte. Mostre como fazer e acompanhe esse momento. Oriente-a a
nunca colocar a mão na boca dos animais,
mesmo que sejam dóceis.
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Regar
plantas

marSe possível,
Se
poosssíí el utilize
titili
ilili um calendário
l dá i para m
car com a criança os dias em que algumas
plantas devem ser regadas. Ofereça um recipiente pequeno, como regador ou jarro, e solicite à criança que o encha de água. Depois,
oriente-a a colocar apenas a quantidade necessária de água em cada planta.
Auxilie-a sempre na consulta ao calendário
para verificar se é dia de rega.

Crianças respondem bem a elogios e pequenas recompensas. Entretanto, isso é diferente de fazer barganha. Os pais podem ter um quadro de recompensas e combinar situações simbólicas para recompensar,
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.
Cuidado para não confundir o sistema de recompensa 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 e geram bem-estar.
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PARA FAZER
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Preencha o calendário com o nome do mês atual e os números dos dias diante da criança.
riaanç
n a.
a D
Depois,
eppoi
o s,
s
zar
a ooutra
u ra tarefa
ut
tar
aref
effa
oriente-a a marcar com X os dias da semana em que vai regar uma planta da casa ou realizar
que faça parte da rotina doméstica.

MÊS

SEGUNDA-FEIRA

Solicite à criança que
marque o número que
representa a quantidade
de dias em que a atividade
combinada será realizada.

TERÇA-FEIRA

QUARTA-FEIRA

QUINTA-FEIRA

SEXTA-FEIRA

SÁBADO

DOMINGO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

A
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ACOMPANHAMENTO
MÉDICO E
ODONTOLÓGICO
©Shutterstock/Alexander Raths

V

isitas periódicas ao pediatra são necessárias para
acompanhar o crescimento e o desenvolvimento
físico e motor da criança. Portanto, não se devem
levar os filhos ao médico somente quando eles estiverem
doentes.
O ideal é que, a partir dos 3 anos, a criança faça
ao menos uma consulta anual. Nessas consultas, é importante que os responsáveis esclareçam dúvidas a respeito da saúde, do desenvolvimento, da educação e da

alimentação da criança. Ao examiná-la, o
pediatra será capaz de detectar e prevenir
eventuais problemas de saúde.
A consulta com o dentista, por sua vez,
deve ocorrer de forma semestral. Nessa ocasião, o profissional vai verificar a saúde dos
dentes e da gengiva da criança e solucionar
dúvidas sobre a limpeza dos dentes (escovação e fio dental).

Vacinação
Há vacinas que as crianças devem tomar
obrigatoriamente, pois são a maneira mais
simples e eficiente de prevenir doenças graves. Para que a criança tenha perfeita saúde
e a mantenha quando atingir a fase adulta, é
imprescindível acompanhar e cumprir rigorosamente o Calendário Nacional de Vacinação.
O pediatra escolhido pela família certamente vai acompanhar a rotina de vacinas da
criança, verificando se a carteira de vacinação está em dia, mas os familiares também
devem ficar atentos ao calendário e participar das campanhas promovidas pelos órgãos
governamentais, como a vacinação contra a
poliomielite.
No site do Ministério da Saúde, estão listadas as vacinas obrigatórias para cada faixa
etária que constam no Calendário Nacional
de Vacinação e são ofertadas gratuitamente
em unidades de saúde de todo o território
nacional. Vale consultar: <http://portalms.
saude.gov.br/acoes-e-programas/vacinacao/
calendario-vac
calendario-vacinacao#crianca>.
22
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Dica
Algumas crianças têm muito receio de ir ao médico, ao dentista ou tomar vacina. Isso, muitas vezes,
continua após os 4 anos. Uma das causas pode ser o
medo de sentir dor ou de ser machucada. Para esses
momentos, é importante que o adulto:
•

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 que não. Diga que sim ou então responda
que ainda não sabe. De qualquer forma, tranquilize-a indicando que você estará junto para cuidar
dela no que for preciso.

•

depois da consulta ou do procedimento, não a trate com pena. Em vez disso, elogie sua coragem e
diga que já passou ou que logo vai passar.

ALIMENTAÇÃO

U

ma boa alimentação é um dos fatores para
uma vida saudável. Ensinar hábitos saudáveis
é um desafio para toda a família. Isso porque
não basta orientar, é preciso dar exemplo. A criança de 5 anos já é bastante observadora e curiosa e,
com certeza, vai perguntar caso perceba que seus
pais se alimentam de maneira diferente dela ou se
perceberem a rejeição de alimentos saudáveis pelos
adultos. É importante estimular o gosto pelo consumo de verduras, legumes, frutas, grãos, cereais, carnes magras, massas integrais e, principalmente, a ingestão de água. Também é importante que, mesmo
não apreciando certos alimentos, os pais se esforcem
para comer ao menos uma pequena porção.
É preciso evitar o consumo excessivo de sódio
e açúcar, tão presentes nos alimentos industrializados. Um lema importante da alimentação saudável
é: Quanto mais natural e caseiro, melhor!

•

Leite e derivados (queijo, iogurte,
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.).

Nos dias atuais, a vida é bastante corrida, mas
não faltam informações e receitas práticas e saudáveis à disposição na internet. Há, inclusive, aplicativos 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
consumidas de vez em quando. Quanto
mais acostumada a criança estiver com
alimentos saudáveis, mais vai preferi-los. Lembre-se de o que gosto pelos
alimentos é uma questão de hábito, na
maioria das vezes.
Conheça alguns alimentos que devem ser incluídos na dieta da criança.
©Sh

u t te

r s to

ck / w

ave

b re a

kme

dia

LIVRO DA FAMÍLIA

23

O hábito da alimentação saudável
À medida que cresce, a criança se desenvolve e adquire mais autonomia, buscando tomar decisões por conta própria. Isso ocorre em todos os aspectos, inclusive na alimentação.
Crianças de 5 anos já desenvolveram preferências por determinados alimentos e costumam ser
mais resistentes a experimentar novos sabores. Mesmo assim, é importante que o adulto ofereça
alimentos saudáveis. Crianças que ingerem muito açúcar tendem a ser mais resistentes a frutas,
por exemplo. Por isso, restrinja seu uso. Pode-se combinar que uma ou duas vezes por semana
é dia de provar novos sabores. Mesmo que ela já tenha experimentado em outro momento, é pelo
hábito de repetir a tentativa de experimentar que a criança se familiariza com o sabor dos alimentos.

Atividades e brincadeiras
para incentivar a
alimentação saudável
•

Antes de ir ao mercado, feira ou quitanda, convide a criança a
organizar uma lista dos itens a serem comprados. O adulto pode
escrever e a criança ilustrar, por exemplo.

•

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.

•

Convide a criança a se servir com sua ajuda. Proponha comparar os
pratos e verificar quantas cores cada prato apresenta. Quanto mais
colorido, com verduras, legumes, hortaliças e grãos, melhor!
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PARA FAZER
EM FAMÍLIA 4
Solicite à criança que observe os itens abaixo e circule aqueles que deseja comer/experimentar. Incentive-a a
escolher com base em características como cores que aprecia. Sugira que escolha pelo menos um alimento que
não costuma apreciar.

Proponha um momento de degustação do alimento escolhido por seu filho. Depois, solicite a ele que faça um
desenho desse momento e fale o que achou do alimento consumido. Registre essa fala nas linhas a seguir.
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Construção da autonomia na alimentação

Aos 5 anos, é importante que a criança
já tenha bastante autonomia nos momentos
de alimentação, inclusive utilizando garfo
e faca de ponta arredondada.
Além disso, a criança já pode se
servir dos alimentos das travessas e
panelas que não estejam sobre o fogão quente, mas sobre uma bancada
ou mesa. Talvez a criança ainda precise de ajuda para dosar a quantidade
correta de comida. Ensine-a a pegar
pouco e diga que, se ficar com fome,
pode repetir, para evitar o desperdício
de comida.
Como dissemos, uma iniciativa interessante é envolver as crianças no preparo dos
alimentos. Nessa fase, elas já podem preparar pequenos sanduíches e cortar ingredientes utilizando faca de ponta arredondada e
com a supervisão constante de um adulto.
Estimulá-las a participar do preparo de seus
alimentos ensina senso de responsabilidade e
organização, resultando em mais vontade de
provar novos sabores. Além disso, também
é possível seguir uma receita com a criança.
Nessa situação, ela perceberá a função da
escrita em um contexto em que a leitura é
necessária, auxiliará nas medidas dos ingredientes, entre outras situações que instigam
as mais diversas aprendizagens.
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Estimulá-las a participar
do preparo de seus
alimentos ensina senso de
responsabilidade e organização,
resultando em mais vontade
de provar novos sabores.
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Ações para
autonomia na
alimentação
•
•
•
•
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Permita à criança utilizar garfo e faca
de ponta arredondada.
Crie possibilidades para que a criança
se sirva dos alimentos sozinha.
Solicite ajuda da criança para colocar
e tirar alguns utensílios da mesa.
Envolva seu filho no preparo de
alguns alimentos e permita que
prepare sanduíches e corte frutas de
forma autônoma com supervisão.

PARA FAZER
EM FAMÍLIA 5
Leia com seu filho a receita do bolo de cenoura com laranja. Em seguida, peça sua ajuda para separar os ingredientes e preparar o bolo: ele pode quebrar os ovos, misturar os ingredientes e colocar a massa pronta na fôrma.
Bolo de cenoura com laranja
Ingredientes
• 2 xícaras de farinha de trigo

• 4 ovos

• 2 xícaras de açúcar

• 1 colher (sopa) de fermento químico

• 2 cenouras descascadas e cortadas

• 150 gramas de chocolate meio amargo

• suco de 1/2 laranja

• 1 caixinha de creme de leite

• 1 xícara de óleo
Como fazer

de leite), coloBata os ingredientes no liquidificador (exceto o chocolate e o creme
, acrescente o
cando primeiro os líquidos e acrescentando depois os secos. Por último
fôrma untada e enfermento e misture com uma colher. Em seguida, coloque a massa em
ente o chocolate
farinhada e leve ao forno a 180 °C por 30 minutos. Tire do forno. Acresc
a calda sobre o
Jogue
calda.
uma
do
forman
derretido em banho maria ao creme de leite,
bolo e sirva.

Oriente seu filho a desenhar o que se pede nos quadros abaixo.
PREPARO DO BOLO

BOLO APÓS SAIR DO FORNO

LIVRO DA FAMÍLIA

27

Lanches
L
anche
es
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em casa ou para levar à escola, as famílias precisam se organizar para
preparar
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das crianças, além das refeições principais. Esses momentos, além de
um
um eexercício
xxeerc
rcíc
ícioo de
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a
e cuidado, são excelentes oportunidades para que seu filho aprenda a
preparar
prep
pr
repar
eppaarraarr o próprio
pró
rópr
p alimento. Isso é muito importante porque, geralmente, quem não prepara
o próprio
próóppririo alimento
pr
a im
al
menn acaba dependente dos industrializados.
Seegguue uma
uum
ma rreceita de lanche bem prática e gostosa para preparar com as crianças.
Segue
Ennvo
volv
lvva seu filho no preparo dessa receita convidando-o para ajudar a picar as bananas,
Envolva
amassá-las,
amas
am
assáá-las
as
-llas
a , en
enrolar
nro os docinhos e passá-los no coco ralado ou na castanha
sta
picada.
p

Brigadeiro
B
r i g a de
e ir de banana

2 BANANAS NANICAS
2 COLHERES
COLHERE DE CACAU EM PÓ
4 COLHERES
COLHERE DE LEITE EM PÓ
COCO RALADO
RAL
OU CASTANHAS PICADAS

©Shutterstoc
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•
•
•
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INGREDIENTES
IINGREDIE
N GREDIENN T E

1. DESCASQUE A BANANA E AMASSE-A COM
UM GARFO.
2. COZINHE A BANANA EM FOGO BAIXO POR
5 MINUTOS OU NO MICRO-ONDAS POR 2
MINUTOS.
3. MISTURE O CACAU EM PÓ E O LEITE EM PÓ.
4. DEIXE ESFRIAR E LEVE À GELADEIRA POR 20
MINUTOS.
5. ENROLE OS BRIGADEIROS.
6. PASSE NO COCO RALADO OU NA CASTANHA
PICADA.
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PREVENÇÃO DE
ACIDENTES COM
CRIANÇAS

A

s crianças de 4 e 5 anos já conseguem perceber certos riscos e perigos, mas, muitas
vezes, elas se distraem brincando e acabam não agindo para evitar acidentes. 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 supervisão dos pais e/ou responsáveis. Escadas,
sacadas e lajes, por exemplo, não são lugares adequados para brincar.
• Instale grades ou redes de proteção em janelas, sacadas e mezaninos. As redes devem ter espaços de,
no máximo, seis centímetros.
• Crianças com menos de 6 anos não devem dormir em beliches. 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.

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

LIVRO DA FAMÍLIA
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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 à mão (Samu: 192; Corpo de
Bombeiros: 193).
• Nunca deixe as crianças sem vigilância perto de pias, vasos
sanitários, banheiras, baldes e recipientes com água.
• Esvazie baldes, banheiras e piscinas infantis depois do uso e guarde-os sempre virados para baixo e longe do alcance das crianças.
• Piscinas devem ser protegidas com cercas de, no mínimo, 1,5 m que
não possam ser escaladas e portões com cadeados ou travas de
segurança 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.

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.

• Ensine a criança a guardar os brinquedos após a
brincadeira. Um local seguro para armazená-los
previne quedas e outros acidentes.
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• Brinquedos com correntes, tiras e cordas com mais
de 15 cm devem ser evitados para reduzir o risco de
estrangulamento.

©Shutterstoc

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

eva

• 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).

k/jesterpop
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Parquinho
• O parquinho deve ser instalado sobre 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 equipamentos apropriados para a idade
delas e certifique-se de que não estejam enferrujados,
quebrados ou contenham superfícies perigosas.
• Tire o capuz e o cachecol das crianças para evitar
perigo de estrangulamento.

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 medicamentos 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 delas.
k/FotoHelin; Sy
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• Jogue fora medicamentos vencidos e outros venenos potenciais.
Descarte também produtos de limpeza que você
não utiliza mais.

©Shutterstoc

• Saiba quais plantas dentro e ao redor de sua casa
são venenosas, remova-as ou deixe-as inacessíveis
para a criança. Exemplos: comigo-ninguém-pode,
copo-de-leite, bico-de-papagaio.
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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 escaldadura ou queimadura de contato; […]

•

Não deixe as crianças brincarem por perto quando você estiver passando roupa ou
utilizando outro aparelho que produza calor, como secador de cabelo. Ao utilizá-los,
desligue, tire da tomada e os guarde longe do alcance das crianças; […]

•

As tomadas devem estar protegidas por tampas apropriadas, esparadrapo, fita isolante ou mesmo cobertas por móveis; […]

•

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

•

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

COMO PREVENIR a queimadura. Disponível em: <https://criancasegura.org.br/
categoria-dica/area-risco/queimadura>. Acesso em: 3 nov. 2018.

Segurança no trânsito
©Shutterstock/Tsomka

Segurança dentro do carro
• Utilize cadeirinha ou assento
de elevação com certificação do
Inmetro, europeia ou americana.
• Certifique-se de que a
cadeirinha esteja bem presa ao
cinto de segurança.
• Se utilizar o assento elevatório,
coloque o cinto de três pontas
na criança.

Previna atropelamentos
• Pare antes de atravessar
a rua com a criança e
olhe para os dois lados.
Explique a importância desse
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comportamento para
atravessar a rua com
segurança.
• Segure a criança pelo
pulso enquanto estiverem
atravessando a rua.
• Mostre à criança que
devemos atravessar a rua
na faixa de pedestres.
• Chame a atenção dela para
a sinalização de pedestres e
outros sinais de trânsito.
• Entradas de garagens,
quintais sem cerca, ruas
ou estacionamentos não
são locais seguros para
brincadeira.

k/TierneyM J
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Quando trocar a cadeirinha pelo assento de elevação?
[…] Familiares e responsáveis devem ficar atentos ao manual do equipamento 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 assento de elevação.
Além disso, se a linha dos olhos da criança ultrapassar o topo da cadeirinha, 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
completos (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. […]
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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.

Atividades para distrair
a criança no carro

ction

• Cantem juntos as músicas preferidas da criança.

k/Ruta Produ

• Criem histórias utilizando como tema algo visto no
caminho. Exemplo: ônibus e árvore.

©Shutterstoc

• Brinquem com o jogo das cores: diga uma cor e a
criança deve encontrar algum elemento no caminho
com aquela cor.

• Brinquem com adivinhas, como: O que é o que é?
Dorme em pé e anda deitado? O pé!
• Incentive a criança a contar como foi o dia.
• Recitem poemas conhecidos pela criança.
• Contem quantas placas encontram pelo caminho.
• Brinquem de falar palavras que rimam.
LIVRO DA FAMÍLIA
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A caminho de casa
Convide seu filho a prestar atenção no caminho da escola para casa e a desenhá-lo. Oriente-o a observar placas, estabelecimentos comerciais, ruas, residências e praças por onde passam.
Em casa, sugira à criança que desenhe o percurso realizado da maneira que souber.

Oriente a criança a circular uma ou mais placas que tenha visto nas ruas. Conversem sobre o significado
dos símbolos.
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DESENVOLVIMENTO
DAS CRIANÇAS DE
5 ANOS

A

©Shutterstock/Manoonson Sonon

fase dos 5 anos é marcada
d pelo
lo
l cres
crescente interesse das crianças nas diferentes questões da vida natural e social.
Geralmente, está acompanhada de muitos
porquês. São comuns perguntas como: Por
que não pode? Por que ele está chorando? Por
que o passarinho voa? Isso ocorre porque as
crianças passam a perceber-se melhor no mundo. Elas ainda estão bastante conectadas à
imaginação e ao mundo do faz de conta, mas
já diferenciam a imaginação da realidade. É
muito comum que mostrem mais empatia por
algumas pessoas e busquem ser aceitas pelos
colegas. Por outro lado, também manifestam
suas opiniões e passam a ser mais insistentes,
utilizando argumentos para convencer o outro
de sua opinião. O interesse pela escrita e pelos números também se amplia, assim como
por contar e inventar histórias. Apesar de
compreender que cada criança tem o próprio
tempo de desenvolvimento e que nem sempre
todas vão seguir um mesmo padrão de acordo
com a faixa etária, elencamos alguns pontos
mais comuns no desenvolvimento das crianças
de 5 anos.

•

Conseguem usar tesoura para cortar papel.

•

Apresentam maior domínio no uso de talheres.

•

Conseguem pegar a bola em movimento com as
duas mãos.

•

Apresentam rápido desenvolvimento muscular.

•

Conseguem escovar os dentes, pentear-se e vestir-se com pouca ajuda.

•

Seus estados emocionais podem variar de um extremo ao outro: são desafiantes e, no instante seguinte, envergonham-se.

•

Apresentam vocabulário ampliado e manifestam um grande interesse pela linguagem, falando
incessantemente.

•

Expressam seus sentimentos e empregam verbos
como “pensar” e “lembrar”.

•

Gostam de inventar e contar as próprias histórias.

•

Conseguem identificar números e letras do alfabeto.

•

Têm uma curiosidade insaciável e fazem inúmeras
perguntas.

•

Compreendem as diferenças entre a fantasia e a
realidade.

•

Compreendem conceitos como “mais”, “menos”,
“maior”, “dentro”, “debaixo”, “atrás”, entre outros.

•

Começam a compreender que os desenhos e símbolos podem representar objetos reais.

•

Sentem-se grandes ou crescidas perto de crianças
menores.

•

Gostam de brincar com outras crianças; quando estão em grupo, podem ser seletivas a respeito de
seus companheiros.

•

Gostam de imitar as atividades dos adultos.

LIVRO DA FAMÍLIA
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QUANDO MEU FILHO
VAI LER E ESCREVER?

Q

uando as crianças se aproximam dos 5 anos, os
pais costumam ampliar suas preocupações
com as questões ligadas à alfabetização. Geralmente, iniciam-se as comparações entre as famílias, a fim de buscar compreender se o filho está se
desenvolvendo bem e se a escola está comprometida com o ensino da leitura e da escrita.
Sabemos que as crianças se interessam por letras, símbolos, histórias infantis e demais materiais
escritos, mas será que elas devem sair da Educação
©Sh
u t te r
s to c k
Infantil já alfabetizadas? Conhecer o nome de todas as
/Jack
Fro g
letras é importante nessa etapa? Quando a criança será capaz de escrever algumas palavras?
Para responder a essas questões, é preciso compreender que o
motivo pelo qual aprendemos a ler e escrever está relacionado à competência de se informar, se divertir e se comunicar. Considerando esses fatores, é possível perceber que a leitura e a escrita são formas de
linguagem e que é preciso mais do que conhecer letras e agrupá-las.
É necessário ser capaz de interpretar essas linguagens e refletir sobre
elas. Afinal, do que adianta ler frases e ter a letra bonita se a criança
não for capaz de compreender o que leu?
Para auxiliar as crianças nesse processo, é preciso envolvê-las no
mundo letrado por meio da linguagem que mais é própria para a infância, o brincar.

e
©Shutt
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As crianças brincam com
objetos, palavras, músicas,
entre outras expressões.
Quanto mais a criança
puder brincar na primeira infância, mais
terá suas capacidades desenvolvidas
de maneira integral.

Sabemos que
as crianças se
interessam por
letras, símbolos,
histórias infantis e
demais materiais
escritos, mas será
que elas devem sair
da Educação Infantil
já alfabetizadas?
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Antes de ler e escrever, é importante que as
crianças brinquem com falas de personagens de
histórias, manuseiem livros com temas de seu
interesse, achem graça na comparação e na
sonoridade das palavras, entre outros aspectos
lúdicos.

Quando as crianças estão em contato com
a brincadeira, especialmente o faz de conta,
também estão inseridas em uma linguagem
que tenta abstrair a realidade. Quanto mais
a criança tiver a oportunidade de imaginar, mais
poderá desenvolver as habilidades de leitura e escrita.
Para apoiar as crianças no processo de alfabetização, é preciso considerar que:
Elas precisam muito brincar de faz de conta, para simular a realidade, criar falas e exercitar as funções da
comunicação.

•

Desenhar ajuda as crianças a representar graficamente suas falas e histórias. É muito comum observarmos
crianças contarem histórias enquanto desenham. O que
elas estão fazendo é materializar ideias em símbolos,
conhecimento que será muito importante para quem
deseja ler e escrever.

•

As crianças só vão se interessar pelo processo de escrita
caso consigam ver função e significado nele. Então, trocar bilhetinhos com os familiares, auxiliar na confecção
de listas de compras para o supermercado, criar cartões
de aniversário e outros recados pode ser excelente para
o desenvolvimento dessa linguagem.

Muitos pais ficam surpresos ao olhar para os livros didáticos e não observar mais pontilhados de letras e outras
atividades que costumavam desenvolver quando eram crianças. Isso porque a sociedade se transformou e as maneiras
de ensinar foram aprimoradas. A escola do seu filho está
ensinando sobre o mundo da escrita de outra forma, que é
mais significativa para a criança, levando-a, primeiramente,
a se interessar pela escrita e a ficar curiosa em relação a ela.
A partir daí, as intervenções são realizadas de modo que a
criança possa fazer suas tentativas e se sinta estimulada a
fazer relações com textos que já conhece. Um dos primeiros
textos a que a criança tem acesso é o próprio nome. Por
isso, não é raro ouvirmos elas dizerem “Olha lá, a letra do
meu nome” enquanto apontam para alguma palavra que
identificaram no ambiente.

E o
conhecimento
das letras?
Ele é importante porque permite
às crianças escrever, mas, se aprendido de forma descontextualizada,
não é produtivo. Mais importante
do que decorar letras é compreender
a função da escrita nos diferentes
contextos, por isso é fundamental
propor leituras interessantes para as
crianças e permitir a elas manipular
livros de histórias e outros materiais
escritos.

©Shutterstock/FamVeld
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Portanto, é importante continuar incentivando-as a fazer registros escritos, mesmo
que ainda não da maneira convencional.
Não se preocupe se o professor não corrigir
a escrita das crianças de 4 e 5 anos. Ele está
observando o pensamento que ela utiliza ao
escrever e, com certeza, saberá realizar as
mediações para que ela avance. Corrigir a
criança pequena a todo tempo não contribui
para o processo de alfabetização e apenas
cria barreiras e insegurança. É preciso considerar que a criança que realiza suas tentativas está ampliando seus acertos gradativamente. Ao escrever a palavra “macaco”
como “MACO”, poderá parecer que ela está
errando, mas essa escrita revela que já conseguiu estabelecer algumas relações entre
letras e sons, o que é valiosíssimo na Educação Infantil. As oportunidades de contato
com a linguagem escrita e seu uso são estruturantes para a alfabetização e o letramento.
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©Shut terst

As primeiras tentativas delas podem parecer apenas rabiscos ou letras soltas e sem
sentido. Entretanto, mesmo quando a criança utiliza letras aleatórias para escrever, ela
está mostrando que compreendeu que, para
escrever, se utilizam letras. Gradativamente,
ela vai construindo novas relações de sonoridades e necessidade de uso das letras em
cada contexto.

ock/ M BI

É muito importante que a família observe e incentive o interesse e as comparações
que as crianças fazem com base na escrita.

Lembre-se
Durante a Educação Infantil, a criança entrará
em contato com as mais diversas práticas de estímulo aos usos da linguagem escrita. Nessa fase,
a intenção é incentivá-la em sua curiosidade e no
desenvolvimento do gosto pela leitura e pela escrita. Gradativamente, ela vai se aprimorando e realizando escritas mais convencionais. Entretanto, nem
todas as crianças sairão lendo e escrevendo convencionalmente. Essa é uma habilidade prevista para
o Ensino Fundamental. Segundo a Base Nacional
Comum Curricular (Brasil, 2018, p. 89), documento
normativo que estabelece um conjunto de saberes
essenciais para a Educação Básica de todo o Brasil,
é no 1o. e no 2o. ano do Ensino Fundamental que se
espera que a criança se alfabetize.

PARA FAZER
EM FAMÍLIA 7
Enigma das letras
Convide seu filho para brincar de detetive e descobrir a palavra secreta. Para isso, siga as orientações abaixo.
1. Oriente a criança a escrever a primeira letra de cada um dos símbolos. Ajude-a, caso seja necessário.
2. Pergunte a ela se imagina ou consegue ler o que está escrito após formar a palavra.

Sami e Bill. 2014. Recorte e colagem. / Davi Viegas. 2009. Digital. / Rafaella Ryon. 2009. Digital. / Davi Viegas. 2009. Digital. / Alexandre Matos, 2014. Colagem digital.

3. Depois ofereça a dica: É um objeto que conta muitas histórias.

Oriente seu filho a fazer um desenho que represente a palavra descoberta: LIVRO.

LIVRO DA FAMÍLIA
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TEXTOS PARA
LER E BRINCAR

U

tilize os pequenos textos abaixo para brincar com seu filho. Mostre-os a ele, recite-os e
combine de retomá-los em outros momentos.

Vários dos pequenos textos, como as parlendas, podem ser acompanhados por brincadeiras de mãos, recitados para pular corda ou, então, para finalizar a leitura de uma história.
Quando seu filho já tiver memorizado os textos de maneira lúdica, abra o livro e peça a ele
que os leia. Ele provavelmente não vai ler de modo convencional, mas apontar para o texto e
citá-lo de memória ou demonstrar reconhecer letras que já viu em outros contextos. É um excelente caminho! À medida que faz isso, a criança presta atenção na forma escrita de uma maneira
natural
e espontânea, mas que vai auxiliá-la nas novas descobertas sobre a escrita convencional.
natt

NÓS QUATRO
EU COM ELE
EU SEM ELE
NÓS POR CIMA
NÓS POR BAIXO

GALINHA CHOCA
COMEU MINHOCA,

Cultura popular

SAIU PULANDO
QUE NEM PIPOCA

©Shutterstock/Monkey

Business Images

Cultura popular
©Shutterstock/Anastasiia

Markus

ENTROU POR UMA PORTA,
SAIU PELA OUTRA…

©Shutterstoc

k/

QUEM QUISER,

Ramona Heim

QUE CONTE OUTRA!
©Shutterstock/1000 Wor

ds

UMA PULGA NA BALANÇA
DEU UM PULO E FOI À FRANÇA
OS CAVALOS A CORRER,
OS MENINOS A BRINCAR,
VAMOS VER QUEM VAI PEGAR
Cultura popular
Cultura popular
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O que
q u llerr com
om as crianças
cria
ria
a nças de 5 anos?
Ler às crianças diferentes
tipos de textos possibilita a elas
identificar as diversas maneiras
de se expressar por meio da linguagem escrita. Para assegurar
um repertório amplo, invista em
leituras de:

Seguem algumas sugestões de livros infantis:
•

Alfabetário, de José de Nicola

•

Amar o mar, de Silvana Pinheiro Taets

•

As mais belas histórias de boa noite, de Cristina Marques
e Roberto Belli
A toalha vermelha, de Fernando Vilela

•

A vaca fotógrafa, de Adriano Messias

• fábulas;

•

Branquinha, de Antonio Santos

• quadrinhas e parlendas;

•

Dezenove poemas desengonçados, de Ricardo Azevedo

• poemas infantis;

•

Dez sacizinhos, de Tatiana Belinky

• pequenas curiosidades de
revistas e jornais (temas
como animais, outras
crianças e objetos diferentes
tendem a chamar a
atenção);

•

Edumar, o pequeno siri, de Rubens Matuck

•

É muito pouco!, de Márcia Leite

•

Era uma vez…, de Benjamin Lacombe

•

Escuta só… O que é? O que é?, de Lenice Gomes

•

Festa no céu, de Lucia Hiratsuka

• histórias em quadrinhos
infantis.

•

Gato vermelho, gato azul, de Jenni Desmond

•

Histórias para contar, de Tracey Cunnel e Susie Lacome

Os livros mais indicados para
a faixa etária dos 5 anos devem
conter gravuras, ilustrações, desenhos, etc., sem texto escrito
ou com textos (de preferência,
com letras de fôrma e maiúsculas) que podem ser lidos, mesmo
não convencionalmente, pela
própria criança. As imagens dos
livros devem proporcionar uma
situação que seja significativa e/
ou atraente. A graça, o humor e
o mistério criam um clima de expectativa, que é um 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”.

•

Lúcia-já-vou-indo, de Maria Heloísa Penteado

•

Natal com lua cheia, chuva miúda e perfume de jasmim,
de Sonia Robatto

•

O circo da lua, de Eva Furnari

•

O pega-pega!, de Mary França e Eliardo França

•

O piquenique de Nique e Pique, de Maurício Veneza

•

Os três lobinhos e o porco mau, de Eugene Trivizas

•

Quadrinhas brasileiras, de Sílvio Romero

•

Telefone sem fio, de Adriano Messias

•

Toma lá, dá cá, de Flávia Muniz

•

Um tronco no meio do caminho, de Rosana Rios

•

Vida de criança, de Ingrid Biesemeyer Bellinghausen

•

Zum-zum-zum e outras poesias, de Lalau
©Editora Positivo

©Editora Positivo

•

• contos de fadas;
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Fábulas
Fábula
as e contos de fadas
a
Apresentamos a seguir alguns clássicos infantis para que você possa contá-los a seu filho. Entre com ele
no fantástico e misterioso mundo da literatura infantil!

Bernardo, o ratinho da cidade, foi visitar seu primo no
campo, mas ficou incomodado com o fato de o primo ter apenas grãos de milho e raízes arrancadas da terra para comer.
Então, Bernardo teve uma ideia e foi logo falando:
– Primo, venha morar comigo na cidade! Lá, a vida é muito mais fácil e os alimentos são bem mais saborosos!
Barnabé não achava ruim a vida tranquila e cheia de sossego que levava no campo, mas, para
não desapontar seu querido primo, resolveu fazer as malas e partir para a cidade.
Chegando lá, ele logo se surpreendeu, pois a casa onde Bernardo morava era muito grande.
Mal chegaram e o primo da cidade foi mostrar a Barnabé a parte da casa de que mais gostava: a
cozinha!
Bernardo mostrava a quantidade de alimentos que estavam guardados nos armários enquanto Barnabé ficava de boca aberta, todo admirado. O primo do campo disse:
– Ô, primo, olhar toda essa fartura me deu uma fome danada!
– Não seja por isso, primo Barnabé! Vamos almoçar!
Os dois ratinhos se serviram de uma grande fatia de queijo. Não tinham dado nem mesmo
uma única mordida quando escutaram a porta da cozinha se abrir. Bernardo deu um pulo e ficou
muito assustado. Barnabé tranquilamente perguntou:
– O que foi, primo?
Mas nem deu tempo de Bernardo responder. Eles só escutaram um longo e terrível som:
miaaauuuuuuuu. Era o gato! Foi a maior correria! Os dois ratinhos saíram em disparada pela
cozi
cozinha e entraram no primeiro buraco que encontraram. O gato
de
demorou muito para desistir de pegá-los, e eles tiveram de ficar
q
quietinhos,
tremendo de medo, esperando que o bichano fosse
embora. Bernardo e Barnabé só puderam sair de lá horas depois.
Recuperado do susto, Barnabé pegou sua malinha e foi se
recolhendo. Bernardo lhe perguntou:
– Aonde vai, primo? Venha saborear uma dessas delícias…
– Você vai me desculpar, primo! Mas prefiro voltar pro campo.
L
Lá, posso comer minha comidinha sem sustos!
ESOPO. O ratinho da cidade e o ratinho do campo. Recontada
por Angela Cordi. Texto não publicado, Curitiba, 2009.
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I d eári o

Bernardo era um ratinho que morava na cidade. Barnabé,
seu primo, era um ratinho que morava no campo.

L ab. 2015. Digital.

O RATINHO DA CIDADE E O RATINHO DO CAMPO
Esta é a história dos primos Bernardo e Barnabé.

A ROUPA NOVA DO REI
Era uma vez um rei poderoso que se preocupava muito
to
icom sua aparência. Adorava se vestir bem e realmente tinha bom gosto.
Certo dia, um vendedor apareceu em seu palácio e
ofereceu tecidos para fazer roupas novas.
Logo avisou ao rei que existia um, em especial, que havia reservado somente para ele. Explicou que esse tecido
era diferente dos demais, porque somente pessoas perspi-cazes podiam vê-lo e era simplesmente fantástico.
O rei ficou muito curioso e pediu ao vendedor que mostrastrasse sua maleta com os tecidos, mas na verdade queria mesmo
mo era
botar os olhos no tecido que o vendedor havia dito que eraa incrível.

Aq
19.
l a n . 20

uar

e la

.

Clara Gavi
Acontece que o vendedor estava enganando o rei, pois não
ã h
havia
i tecido
id
algum. Sua intenção era apenas fingir que o tecido existia, dizendo que ele só era visto pelos espertos. O vendedor fazia gestos para mostrar que segurava o tecido, retirando-o de sua maleta. E
o rei fingia estar maravilhado com o brilho e as cores daquilo que não enxergava.

As pessoas, quando chegavam perto, também queriam ver o tal tecido e, quando se aproximavam, reagiam como se fosse a coisa mais bela da vida.
Quanto mais as pessoas fingiam, mais o rei se admirava com o esplendor daquele pano.
O rei ficou tão entusiasmado que resolveu fazer uma grande festa para inaugurar um traje
que seria feito com o tecido mais lindo, que jamais existiu.
Um alfaiate veio de muito longe para executar o serviço. Chegou ao castelo e não viu tecido
algum. Quando soube da história, fez como os outros: fingiu que estava na presença de um tecido
sublime.
Não parou por aí, simulou moldar o tecido, cortar, cerzir, ajudar o rei a prová-lo, ajustar e
inserir detalhes inimagináveis.
O grande dia chegou e a roupa, com o tecido esplêndido, estava pronta, no cabide – assim
todos disfarçavam ver.
O rei sentia-se orgulhoso, andando apenas com roupas de baixo, mas com a presunção de
estar vestido com o melhor dos trajes.
A cena era realmente inusitada, um rei vestindo um traje que todos fantasiavam ver, apenas
para não aparentar que não eram espertos.
Em meio à multidão havia uma criança que não conseguia ver a roupa do rei e apontou, espontaneamente, para ele, dizendo o que realmente observava: o rei está sem roupas!
Uma das pessoas da festa a repreendeu para que não falasse mais daquela forma, afinal ele
era o rei.
Porém, a criança não ligou e continuou falando a verdade.
Foi então que o rei percebeu que havia sido enganado e que o maior esperto daquela história
era o próprio vendedor que acabou por fazê-lo acreditar em um tecido invisível. Muito envergonhado, saiu correndo da festa.
Os convidados, então, também perceberam que foram enganados, pois preferiram mentir a
se sentir menos inteligentes.
ANDERSEN, Hans Christian. A roupa nova do rei. Recontada por Daniele
Kubis Nigro Mello. Texto não publicado, Curitiba, 2019.
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A roupa nova do rei
Proponha a seu filho que observe as imagens a seguir, recontando a história A roupa
nova do rei. Oriente-o a inventar outro final para
a história e desenhá-lo no último quadro.

1

2

2
Clara Gavilan.
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A LEBRE E A TARTARUGA
TARTAR
A UGA
A lebre vivia a se gabar de que era o maiss
l d
d os animais.
i i
veloz
de todos

Clara Gavilan.

Até o dia em que encontrou a tartaruga.
– Eu tenho a certeza de que, se apostarmos uma corrida, serei a vencedora – desafiou
a tartaruga.
A lebre caiu na gargalhada.
– Uma corrida? Eu e você? Essa é boa!
– Por acaso você está com medo de perder? – perguntou a tartaruga.
– É mais fácil um leão cacarejar do que eu
perder uma corrida para você – respondeu a
lebre.
No dia seguinte, a raposa foi escolhida
para ser a juíza da prova. Bastou dar o sinal da
largada para a lebre disparar na frente a toda
velocidade. A tartaruga não se abalou e continuou na disputa. A lebre estava tão certa da
vitória que resolveu tirar uma soneca.
“Se aquela molenga passar na minha frente é só correr um pouco que eu a
ultrapasso” – pensou.
A lebre dormiu tanto que não percebeu
quando a tartaruga, em sua marcha vagarosa
e constante, passou. Quando acordou, continuou a correr com ares de vencedora. Mas,
para sua surpresa, a tartaruga, que não descansara um só minuto, cruzou a linha de chegada em primeiro lugar.
Desse dia em diante a lebre tornou-se o
alvo das chacotas da floresta.
Quando dizia que era o animal mais veloz,
todos lembravam-na de uma certa tartaruga…

Quem segue devagar e com constância
sempre chega na frente.
LA FONTAINE, Jean de.
Fábulas de Esopo. São Paulo:
Editora Scipione, 1998. p. 32.
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Invenção de histórias
• Combine com seu filho que vocês vão criar uma história divertida!
• Leia o nome dos possíveis cenários para seu filho, solicite a ele que escolha um lugar
para a história e oriente-o a desenhar esse lugar, sem nenhum personagem.
FLORESTA

CASTELO

CIDADE

• Ajude a criança a recortar o dado de personagens da página 61. Depois, monte-o.
• Agora, é só utilizar o dado para criar a história. Cada um joga o dado e acrescenta o
p
g sorteado ao cenário escolhido.
personagem
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BRINCADEIRAS
PARA DIVERSÃO
EM FAMÍLIA

A

os 5 anos, as crianças brincam mais sozinhas, mas gostam muito de companhia para interagir e imaginar.
Portanto, brincar com os filhos pode ser uma forma de se aproximar deles, conhecer seus gostos e suas
habilidades. Nessa fase, as crianças gostam muito de escolher personagens para representar em suas brincadeiras de faz de conta. Também gostam muito de organizar os brinquedos para esse momento.
Aquelas brincadeiras do tempo da vovó são mais compreendidas pelas crianças nessa fase. Isso porque elas
são capazes de memorizar cantigas, além de seguir e criar as próprias regras para a brincadeira. Brincar de diferentes jogos de pega-pega, esconde-esconde, brincadeiras com corda e cantigas de roda pode ser muito divertido
para toda a família.
A seguir, apresentamos algumas possibilidades de brincadeiras para fazer em família. São sugestões que
podem ser adaptadas aos interesses da criança e dos familiares. Divirtam-se!
Do que brincar?

Como brincar?

Depois,
é só passar uma esponja molhada na parede para
Dee
tirar
tiira
ra a tinta dos azulejos.

©Shutterstock /Przemek Klos

Se
Se preferir, realizem a proposta dentro do boxe do
banheiro,
para facilitar a limpeza.
bbaan

Cada
C d participante deve dobrar metade de uma folha sulfite
Ca
em
m três partes. Após abri-la novamente, desenham o
animal
ani
an
nim
im que desejar, ocupando todo o pedaço de papel.
Animais ma
m
malucos
luucoos

Recorte
R c
Re
o desenho, dividindo-o em três partes conforme as
dobras
doob anteriores.

a

D p é só misturar todas as partes e brincar de formar
De
Depois,
animais
annim
anim
i
malucos.

ent
nto
to na
Acampamento
baanaa)
sala (cabana)

©Shutterstock/glend

BRINCADEIRAS COM TINTAS E MELECAS

Desenho noo aazulejo
zule
zu
lejo
otone
tone
to
n te
te
com cotonete

©Shutterstock/KRPD

Utilizem
tinta guache e pincéis ou rolinhos para colorir um
Utii
Ut
ou
ou mais azulejos. Ainda com a tinta molhada, passem o
cotonete
sobre o azulejo formando desenhos.
c ot
cot
co

Utilizem
colchões, lençóis, almofadas, mesas e cadeiras
Ut
tilili
parraa criar cabanas. Pode-se inclusive passar uma noite
para
pa
acampando na sala de casa. Escute a ideia das
ddiferente
di
fe r
fe
que gostarão de usar a imaginação durante esse
ccrianças,
cr
riaan
momento
e farão proposições de formas de brincar.
mo
om
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Como brincar?
k/Wu hsiung

Do que brincar?

Flaper, 2019. Digital.

©Shutterstoc

Confeccione o brinquedo utilizando latas vazias e
bbarbante,
arbbannte
te, se
seguindo
egu
guin
i ddoo aass in
instruções
nst
s ruç
ruçõ
çõess abaixo:
abaaix
ixo:
ixo

Pé de lata

Depois de montado, as crianças podem enfeitá-lo
com cola colorida. É possível criar mais de um par
para brincar de Corrida de pé de lata.

Salada, saladinha
Pular corda

Bem temperadinha,
sal,
pimenta,
fogo,

an

foguinho!
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Corrida da colher

Cada participante deverá ter uma colher e um
objeto para carregar nela (pode ser um ovo
cozido, uma batata ou um limão). Quando
alguém de fora contar “1, 2, 3 e já”, cada
participante deve colocar o objeto sobre a
colher e caminhar até a linha de chegada. Caso
o objeto caia no caminho, é necessário retornar
à linha de partida e iniciar novamente.

©Shutterstoc

Bola no lençol

Utilize uma bola e um lençol antigo ou
pedaço de pano grande. Essa brincadeira
pode ser feita de várias formas. Cada
membro da família segura em uma ou
duas pontas do tecido, sobre o qual a
bola é colocada. O objetivo é não deixá-la
cair. Outra variação é utilizar um tecido
com um recorte no centro. Nesse caso,
o objetivo será fazer com que a bola
passe pelo buraco e caia no chão.

©P. Imagens/Pith

Cultura popular

Primeiramente, é preciso marcar duas linhas: saída
e chegada. Podem ser marcadas no chão com
fita adesiva ou estabelecidas por uma corda.
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k/Amorn Suriy

Ao pular corda, é possível brincar
com parlendas como a seguinte:

©Shutterstoc

BRINCADEIRAS TRADICIONAIS E PARA MEXER O CORPO

Essa brincadeira pode ser feita tanto de maneira individual
quanto com uma corda maior girada por duas pessoas.

A

todo tempo estamos cercados pelos mais diversos tipos de conhecimento, entre eles o matemático. É muito comum identificá-lo quando
vamos ao mercado e utilizamos dinheiro ou quando
queremos encontrar um endereço. Os números nos
cercam por todos os lados e podem ser encontrados
na comparação entre objetos, na interpretação de
dados, na resolução de problemas, em medidas, distâncias e formatos, por exemplo.

©Shutterstock/
Studio.G photography

A CRIANÇA E O
CONHECIMENTO
MATEMÁTICO

Para auxiliar as crianças nas aprendizagens relacionadas a todos esses aspectos, é necessário colocá-las
em situações reais de uso do conhecimento matemático. Quando
uma criança está auxiliando um familiar no preparo de uma receita e precisa contar o número de colheres
collheerees de
d
determinado ingrediente, ela está vivenciando o conhecimento de forma contextualizada; ao escolher
esco
c lherr uma
uma
m
caixa ou um recipiente para colocar um alimento ou objeto, precisa compreender o conceito dee “di
“dimensão”.
diimensão
ão”.
”
Portanto, as crianças não precisam apenas decorar números ou treinar a escrita, elas precisam
sam vivenciarr
brincadeiras e possibilidades diversas de utilizá-los.

dio.G photograp

hy

Na Educação Infantil, as crianças encontram situações em que podem fazer observações,
es, manipular
objetos, investigar e explorar o entorno, levantar hipóteses e consultar fontes de informaçãoo para buscar
respostas a suas curiosidades e indagações.

•

Medir objetos utilizando palitos de sorvete ou palmos.

•

Procurar números em placas de carros, fachadas de casas
ou portas de apartamentos.

•

Separar brinquedos por critérios de cor, forma ou tamanho.

•

Fazer coleção de objetos e contá-los periodicamente.

•

Realizar diversas construções com blocos.

•

Brincar de caça ao tesouro.

•

Desenhar trajetos (mapas).

•

Brincar de recitar a sequência numérica.

anov Konstantin

Comparar medidas de familiares e amigos.

©Shut ter stock/ Yug

•

©Shut ter stock/ Stu

Ideias de brincadeiras com o
conhecimento matemático
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A criança e o jjogo
g
Durante a vida, todos vivenciam conquistas e alegrias, mas também alguns desafios e
frustrações. É importante ensinar a criança a lidar com tais situações desde a mais tenra idade. Para isso, a família pode ajudá-la a entender o mundo também por meio da brincadeira.
Por volta dos 4 anos, as crianças já são capazes de compreender diversos tipos de jogos
que envolvem regras. Esses jogos podem ser tanto corporais, como a tradicional brincadeira
Lenço atrás, ou de tabuleiro, como o Jogo da velha. Ao participar de brincadeiras que
envolvem algum objetivo final e regras, as crianças se divertem, mas também aprendem a aguardar sua
vez, argumentar, acordar regras e lidar com
pequenas frustrações – 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
adultos, no entanto, é necessário
cuidar para que elas não apenas
ganhem, mas também possam
se sentir desafiadas a buscar novas estratégias quando o adulto está
©Sh
ganhando. Outras vezes, terão que enu t te
r s to
ck / In
es Ba
frentar o sentimento de perder, o que é exzd a
r
tremamente saudável. Seguem algumas dicas
para o momento de jogo em família ser prazeroso
e também gerar 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 ela, mas também pode
ser interessante simular uma jogada. Se preferir, acorde
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. 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”.
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PARA FAZER
EM FAMÍLIA 10
Jogo da velha
Ensine à criança as regras do Jogo da velha. A cada rodada, utilizem a tabela para marcar a pontuação.
1. Cada jogador escolhe um símbolo, como X, O ou outros.
2. Um jogador por vez marca o símbolo que escolheu no jogo a fim de formar uma linha (vertical, diagonal
ou horizontal).
3. O jogo termina quando alguém formar a linha ou quando acabarem os espaços para a marcação.

1 a. RODAD A

2 a. RODAD A

3 a. RODAD A

4 a. RODAD A

PARTICIPANTE

1ª.
RODADA

2ª.
RODADA

3ª.
RODADA

4ª.
RODADA

TOTAL DE
PONTOS

NOME:
NOME:
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A CRIANÇA,
OS SONS E O
MOVIMENTO
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um direito da criança conviver com as mais diversas manifestações artísticas e culturais, entre elas, a
música e a dança. Estar em contato com diferentes sons e movimentos estimula a criança a se expressar
de diversas formas, 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 criança com a música, a dança e as brincadeiras cantadas. A seguir, elencamos algumas dicas de atividades que podem ser realizadas em família.
•

Movimentem o corpo. Ao dançar, a criança aprende a reconhecer suas habilidades e seus modos de se
expressar e, com isso, amplia sua criatividade. Além disso, como a dança é uma linguagem, vivenciá-la em
família pode ser uma forma interessante de interação e conhecimento de 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. Existem vários grupos musicais direcionados para
famílias e crianças, mas também é possível ouvir outros artistas. Afinal, as músicas são para todos:
crianças e adultos.

•

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

Seguem sugestões de grupos musicais com sons que vão animar as brincadeiras em família. Vocês podem encontrar suas produções em sites de compartilhamento de áudio e vídeo.
Adriana Partimpim: a cantora e compositora Adriana Calcanhoto criou um álbum especialmente voltado para o público infantil, mas que também é muito apreciado pelos
adultos.
Vinicius de Moraes: os poemas de Vinicius foram transformados em músicas com
melodias muito interessantes no álbum Arca de Noé. A temática sobre os animais atrai as
crianças e a brincadeira com palavras as auxilia na percepção das regularidades daa língua
portuguesa.
Hélio Ziskind: suas músicas ficaram muito conhecidas em programas emitidos pe
pela
ela
m
TV Cultura. Trilhas sonoras dos programas Castelo Rá-Tim-Bum e Cocoricó fazem
parte de seu repertório.
Chico Buarque: traduziu o álbum Saltimbancos para o português, um sucesso in
internternacional que continua atraindo as crianças pela musicalidade e temática envolvendo
enndo
os animais, que aguça a curiosidade delas.
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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.

F u i no T o r o r ó
Bonequinha

Fui no Tororó

Uma bonequinha

Beber água não achei;

Na roda entrou (bis)

Achei bela morena

Deixai-a rodar

Que no Tororó deixei.

Que ela ainda não rodou (bis)

Aproveita, minha gente,

Rodai, rodai

Que uma noite não é nada,

Rodai, bonequinha (bis)

Se não dormir agora,

Não queiras ficar

Dormirá de madrugada.
a.

Na roda sozinha (bis)

Ó dona Maria
Ó dona Maria

Na roda sozinha

Entrarás na roda,

Eu não fico, não (bis)

Ficarás sozinha!

Pois tenho a Fernanda

Sozinha eu não fico,

Que é do meu coração (bis)

Nem hei de ficar
Pois eu tenho o João

Cultura popular

Para ser meu par.

Cultura popular

Pezinho
Ai bota aqui, ai bota ali
O teu pezinho
O teu pezinho bem juntinho

Se es ta r u a fo s s e mi nh a

Com o meu. (bis)

Se esta rua
Se esta rua fosse minha,

E depois não vai dizer
Que você já me esqueceu. (bis)

Eu mandava,
Eu mandava ladrilhar

Bruna
na A
As
Assis
s B
si
sis
Bras
Bra
Brasil.
r il.
ra
il 20
201
2015
2015.
0 . Digital.
D gita
Di
ita
al.
l

Com pedrinhas,
Cultura
popular

Com pedrinhas de brilhantes,
es,
Para ver,
Para ver meu bem passar.
Cultura popular
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PARA FAZER
EM FAMÍLIA 11
Cantiga embaralhada
Oriente a criança a recortar as tiras da página 63, que contêm versos da cantiga Se
esta rua fosse minha.
Em seguida, ajude-a a colar os versos conforme a ordem da cantiga.

SE ESTA RUA FOSSE MINHA

C lt
Cultura
po
popular
o
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A CRIANÇA E A
TECNOLOGIA

A

tecnologia faz parte da sociedade e cada vez mais está presente em todos os âmbitos da vida do ser humano. Desde bebês,
as crianças têm contato com equipamentos eletrônicos e, geralmente, os manipulam bem cedo. Portanto, é preciso orientá-las para o
uso adequado e o desenvolvimento de aprendizagens, não só no que
se refere à escolha de conteúdo mas em outros aspectos.

Os pais podem utilizar esse mesmo princípio para apoiar as crianças em suas criações com materiais bem simples. Com sucatas, por
exemplo, as crianças podem ser estimuladas a criar objetos com funcionalidade, como brinquedos ou instrumentos musicais. A ideia é
que a própria criança crie seu brinquedo – os pais podem participar
ajudando-a a encontrar informações sobre a forma de construção na
internet. O importante, nesse contexto, não é que a construção fique
perfeita, mas que a criança faça tentativas, se
sinta curiosa e instigada a buscar
informações. Aprender a lidar com todos os desafios
de construir é um dos
grandes objetivos desse
processo.

O importante,
nesse contexto,
não é que a
construção fique
perfeita, mas
que a criança
faça tentativas,
se sinta curiosa
e instigada
a buscar
informações.
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Quando falamos de tecnologia relacionada à educação, podemos
compreender que ela está ligada a aspectos mais amplos do que o
uso desses equipamentos. Atualmente, confunde-se a cultura maker,
que proporciona às crianças aprender por meio da construção de objetos, com um conceito de aprendizagem “mão na massa”, em que é
preciso trabalhar em grupo, encontrar soluções e transformar objetos.
Por isso, várias escolas têm utilizado artefatos da robótica desde a
Educação Infantil.
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Jogo da velha
feito com sucata

Jogo Bola na lata, confeccionado
com latas e papéis colados

Muitas são as possibilidades de uso de equipamentos eletrônicos a favor do lazer e da aprendizagem.
Entretanto, as famílias devem ter equilíbrio e bom senso ao dosar o uso desses equipamentos. 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 eletrônicos influencia na concentração, no comportamento e na formação de hábitos durante a infância. Os pais são os responsáveis por zelar pelo desenvolvimento
das crianças nesses aspectos.
A curadoria do conteúdo é essencial, além da diversificação dos usos. Bem utilizados, os equipamentos
eletrônicos oferecem às crianças a possibilidade de buscar conhecimento.

©

As crianças de 5 anos são muito curiosas sobre o processo de escrita e leitura e a realização de desenhos. Existem vários recursos, jogos e aplicativos que podem ser utilizados para esse fim. É possível propor
às crianças que construam uma lista com o nome de pessoas a serem convidadas para uma festa ou um
evento da família. Nesse momento, vale deixá-las construir a escrita como souberem e ajudá-las caso solicitem. Outra possibilidade é utilizar as ferramentas para
criar desenhos, que podem ser impressos e expostos no quarto da
criança ou até mesmo servir
para a criação de cartões
de aniversário para pessoas queridas.
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Com uma boa pesquisa na internet, é possível oferecer conteúdo
interessante e com boa
qualidade, que respeite
os tempos da infância.

CONTATO COM
A NATUREZA

©

Sh

ut

t

st
er

oc

k/

P

ri
at

ck

Fo

to

C

om a correria da vida moderna e questões referentes à segurança pública, cada vez menos as crianças
têm a oportunidade de estar em contato com a natureza. Esse distanciamento provoca o que se tem
chamado de déficit da natureza. Estar em contato com a natureza proporciona vários benefícios ao ser
humano. Estudos e pesquisas têm apontado para os efeitos da natureza na saúde e no bem-estar, incluindo
a diminuição do estresse e o aumento da felicidade.
Nooshin Razani, do Hospital Pediátrico UCSF Benioff, na Califórnia, é uma de vários médicos que repararam nos dados que têm surgido sobre a natureza e a saúde. Ela está a dar formação a pediatras no sentido de que estes prescrevam aos jovens doentes e às suas famílias visitas
a parques próximos. Os governos de alguns países também estão a promover experiências na
natureza como política de saúde pública. Na Finlândia, investigadores financiados pelo governo pediram a milhares de pessoas que classificassem os seus humores e níveis de stress após
visitarem zonas naturais e urbanas. Com base nesse e noutros estudos, Liisa Tyrväinen e a sua
equipa do Instituto de Recursos Naturais da Finlândia recomendam uma dose mínima de cinco
horas mensais de natureza – várias visitas curtas por semana – para combater a depressão.
EIS O SEU CÉREBRO AO AR LIVRE. Disponível em: <https://nationalgeographic.sapo.pt/natureza/grandesreportagens/589-parques-naturais>. Acesso em: 15 maio. 2018. (Em português de Portugal.)

Essas informações deixam ainda mais evidente a necessidade de estimular as crianças a estar em contato com a natureza e experimentar seus benefícios.
As famílias podem organizar momentos muito divertidos para a exploração dos espaços verdes da
cidade. É possível frequentar parques e praças. Além dos momentos de contemplação da natureza, é importante permitir às crianças tocar a terra, brincar com misturas de terra, areia e água, coletar folhas e gravetos
caídos, brincar de fazer comidinha, sentar sob uma árvore, correr, brincar com cantigas tradicionais, entre
tantas outras possibilidades. Talvez algumas crianças ainda não demonstrem prazer nesse tipo de ação,
mas, quanto mais forem incentivadas e mobilizadas pelos adultos, mais desenvolverão o gosto de estar
próximo da natureza. Afinal, o ser humano faz parte da natureza.
Outro aspecto importante a ser cultivado nas crianças é o respeito ao meio ambiente. À medida que se
vinculam com a natureza, elas passam a estar mais atentas a ações de cuidado e manutenção. Por exemplo:
se uma criança tem o hábito de brincar em um espaço verde frequentemente e, ao chegar lá em determinado dia, encontra lixo deixado para trás, com certeza vai perceber e reclamar. Isso porque já estabeleceu
o sentimento de pertencimento àquele local e quer que ele permaneça limpo e agradável. Está aí uma boa
possibilidade de ensinar a cuidar da natureza e sobre a produção e o descarte adequado do lixo. É necessário e urgente liberar as crianças para amar e cuidar do meio ambiente.
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TRANSIÇÃO
PARA O ENSINO
FUNDAMENTAL
©Shutter

D

urante toda a Educação Infantil, seu filho teve
a oportunidade de desenvolver-se, compreendendo o funcionamento social para além do
âmbito da família. O desafio inicial foi aprender a
conviver e interagir com pessoas novas e entender
a rotina escolar. Depois, vieram os mais diversos
conhecimentos envolvendo a ampliação de vocabulário, curiosidades sobre o mundo escrito e o conhecimento matemático, ampliação das atividades
corporais, primeiros desenhos, tentativas de escrita,
entre tantos outros.
Esse ciclo, com certeza, deixará boas memórias. Entretanto, o Ensino Fundamental vai oferecer
outras sistematizações de aprendizagem e novas
responsabilidades para as crianças. Possivelmente,
terão contato com novos professores, cadernos,
mecanismos de avaliação, horário de recreio, entre
outros aspectos.
Para que essa transição seja tranquila, é necessário equilíbrio nas mudanças, compreendendo
que, apesar de algumas novidades, a criança estará
vivenciando a continuidade de um processo que se
iniciou na Educação Infantil.
Para auxiliar a criança, é importante tratar essa
etapa com naturalidade e compreensão. Essa é uma
passagem importante para as crianças e é esperado
que elas continuem se desenvolvendo bem, por isso
os adultos devem evitar comentários que possam
causar receios, como: “Ano que vem a conversa é
mais séria” ou “Acabou a brincadeira, agora é hora
de estudar”. Falas desse tipo só trarão ansiedade,
além de não revelarem o real objetivo do 1.o ano do
Ensino Fundamental. Nessa nova fase, as crianças
permanecem sendo crianças e também aprendem
muito pelo
p universo lúdico. Apesar de o foco na
alfabetização ser
s mais intenso, as outras áreas do
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conhecimento continuam tendo importância e serão aprofundadas, a fim de promover o desenvolvimento integral da criança. A confiança na escola e
as conversas com os professores podem ajudar os
responsáveis a compreender esse novo ciclo.
Observe algumas ideias que podem auxiliar
nesse processo de transição:
• Envolva a criança na compra de materiais e uniformes do próximo ano letivo.
• Deixe-a folhear os livros e cadernos para que
identifique interesses e aguce a curiosidade pelo
que está por vir.
• Permita que participe da organização do material, ajudando a identificá-lo com seu nome.
• Estimule-a na criação de desenhos ou cartinhas
para o novo professor e os colegas, a fim de já
aproximá-la da nova rotina.
• Converse com a criança e permita que ela fale
sobre o que espera encontrar no próximo ano.
• Compareça às reuniões, caso a escola organize
momentos para conversar sobre essa transição.
Algumas escolas de Educação Infantil não têm
turmas de Ensino Fundamental. Nesse caso, as
crianças passarão por uma mudança um pouco mais
impactante, pois deixarão seus colegas, professores
e um ambiente que proporcionou tantas conquistas
e possibilidades. É interessante, então, que as famílias levem a criança para conhecer o novo ambiente
e os professores. Se possível, ajude-a a manter contato com os colegas que fizeram parte da jornada
da Educação Infantil. Os pais podem agendar encontros como piqueniques, passeios e brincadeiras
em casa. Afinal, as crianças estabeleceram vínculos
de amizade e cumplicidade ao longo do tempo que
passaram juntas.

PARA FAZER
EM FAMÍLIA 12
Durante este ano, seu filho teve muitas experiências de aprendizagem.
Agora, é hora de conversar sobre esse ciclo e registrar algumas memórias. Converse
com seu filho e auxilie-o no registro abaixo.
ESCREVA O NOME DE UM PROFESSOR ESPECIAL.

ESCREVA O NOME DE SEUS MELHORES AMIGOS.

ESCREVA O NOME DE UM LIVRO QUE GOSTOU DE LER.

DESENHE ALGO QUE GOSTOU DE APRENDER.
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PARA VER MEU BEM PASSAR.

EU MANDAVA,

COM PEDRINHAS DE BRILHANTES,

COM PEDRINHAS,

PARA VER,

EU MANDAVA LADRILHAR

SE ESTA RUA FOSSE MINHA,

SE ESTA RUA
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