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PREZADOS FAMILIARES, 
O Livro da família foi pensado especialmente para vocês, que, mesmo com tantas obrigações diárias, estão sempre buscando o melhor para os seus filhos!
Por entender que cada criança é única e que as famílias brasileiras são diversas em seus modos de pensar, viver e educar, sabemos que um manual ou um livro de “receitas educacionais” não seria adequado, tão menos útil. Assim, nasce o Livro da família, uma publicação que pretende ser uma ponte entre a escola e a família, ligando os saberes necessários sobre o desenvolvimento infantil à rotina agitada de quem convive com um pequeno cheio de energia e vontade de explorar e aprender sobre tudo.
O Livro da família reúne muitos detalhes sobre a fase pela qual seu filho está passando e os explica de maneira simples e didática, por meio de muitas dicas e exemplos práticos. Além disso, convida vocês, em vários momentos, a registrar as conquistas, as experimentações e os marcos do desenvolvimento de seus pequenos. 
Dessa maneira, o Livro da família será personalizado, com as experiências e vivências de vocês, e poderá, futuramente, ser consultado como um livro de registros e memórias, de uma fase da vida que, apesar de ser intensa, passa voando.
Fica o nosso convite: anote, registre, participe e aproveite este livro para refletir sobre a educação, o cuidado e o desenvolvimento de seu filho e, então, encante-se sobre como o seu pequeno tem aprendido rápido sobre o mundo à sua volta!
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Autora e Equipe editorial
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5LIVRO DA FAMÍLIA

FAMÍLIA E ESCOLA: PARCERIA QUE BENEFICIA

Acompanhar as transformações sociais não é 
uma tarefa fácil! A tecnologia, o trabalho, a família, 
enfim, as relações sociais mudaram muito nos últi-
mos tempos.

A nova organização social, em muitos lares, im-
põe tempo escasso com os filhos, o que, por mui-
tas vezes, gera culpa e insegurança. Nesse cenário, 

surgem também as dúvidas e os conflitos: o que é 
papel da família? E da escola?

Os papéis da instituição escolar e da família 
são diferentes, mas não opostos, pois, apesar das 
especificidades, devem ser complementares. Tanto 
família quanto escola devem educar os pequenos 
e cuidar deles, de maneira integrada.

Que tal colar uma foto ou desenhar a sua família nesse porta-retratos? Faça isso na companhia de seu pequeno.
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6 GRUPO 2

A família, independentemente de sua compo-
sição, deve ser a instituição em que a criança en-
contrará afeto, cuidados, proteção, subsistência, 
educação, apoio e exemplos de comportamento e 
de atitudes.

Por isso, não é possível “terceirizar” a educa-
ção dos filhos à escola. Ressaltamos que, quando 
há a inversão de papéis, há, geralmente, sobrecar-
gas e conflitos, o que, inevitavelmente, acaba afe-
tando as crianças.

O principal ingrediente para que a parceria 
entre escola e família seja estabelecida é a comu-
nicação. O diálogo aberto e franco sobre dúvidas, 
discordâncias e expectativas deve ser praticado 
sempre com vistas ao bem-estar e desenvolvimen-
to integral infantil.

DICAS SOBRE O RELACIONAMENTO 
COM OS FILHOS
• Mesmo que seu filho ainda não entenda tudo o 

que você diz, sempre converse com ele. De pre-
ferência, abaixe-se e fique na altura da criança, 
seja claro e, se preciso, repita sua explicação. 

• Seja um exemplo! Lembre-se de que você é um 
espelho para o seu filho. De nada adianta pe-
dir-lhe que não grite, gritando. Ou, então, en-
siná-lo que não deve falar palavrões, se você 
os usa.

• Divirtam-se juntos. Planejem passeios ou ati-
vidades em família, por exemplo: assistir a um 
filme, ir a um teatro de fantoches, fazer um pi-
quenique, caminhar em um bosque, visitar pra-
ças e parquinhos próximos à residência, viajar, 
entre outras possibilidades. A atividade a ser 
realizada ou o destino do passeio não é o mais 
importante. O que importa é que vocês fiquem 
juntinhos, dediquem um momento para vocês 
e, ao mesmo tempo, aprendam e divirtam-se 
na companhia um do outro.

• Elogie seu filho. Valorize o esforço dele e pa-
rabenize-o sempre que conseguir uma vitória 
e apresentar um comportamento adequado e 
esperado, como usar o banheiro sozinho ou 
lembrar-se de guardar os brinquedos.

• Demonstre afeto ao seu filho. Saiba, a crian-
ça que se sente amada é mais segura e 
confiante!

• Nunca ignore ou despreze seu filho, mesmo 
que ele esteja irritado. Escute-o com tranqui-
lidade e ajude-o a se acalmar quando estiver 
agitado ou nervoso. Ele precisa saber que é 
amado e compreendido.

• Saiba pedir desculpas ao seu filho quando ne-
cessário. Errar faz parte da vida do ser humano, 
e não é porque somos adultos que não esta-
mos sujeitos ao equívoco. Os erros podem criar 
excelentes situações de aprendizagem.

• Mantenha uma relação de parceria e de res-
peito com a escola. Lembre-se de que “falar a 
mesma língua” que a instituição auxilia no de-
senvolvimento do seu filho (por exemplo, se 
ele come sozinho na escola, incentive-o a ter a 
mesma autonomia em casa). 

É fundamental que a família ensine à criança 
quais são os princípios corretos de convivência. 
Nessa trajetória, torna-se essencial explicar aos 
pequenos, desde cedo, principalmente com exem-
plos e afetividade, que as escolhas e as decisões 
têm consequências, tanto positivas como negati-
vas, e que devemos assumi-las.
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A COMPLEXA E GRATIFICANTE TAREFA 
DE CRIAR FILHOS

Uma das missões dos pais e/ou responsáveis é 
a transmissão de valores éticos e morais aos seus 
filhos. Na educação de crianças, não existem regras 
fixas e cada filho é diferente do outro. Por esse mo-
tivo, é preciso sempre refletir sobre as atitudes e as 
decisões tomadas.

Educar significa propiciar situações de cuida-
dos, brincadeiras e aprendizagens que possam 
contribuir para o desenvolvimento das capacidades 
da criança. Por meio da mediação do adulto, ela 
aprende a se relacionar com outras pessoas, a se 
comportar em diferentes ambientes e a apresentar 
atitudes adequadas às diferentes experiências que 
vivencia. Nas relações com outras pessoas, a crian-
ça também aprende a respeitar o outro e a confiar 
nele e em si mesma, a entender os acontecimentos 
à sua volta e a conquistar conhecimentos sobre di-
ferentes aspectos da cultura da qual faz parte.

Educar, portanto, é uma tarefa muito comple-
xa, pois requer a busca constante pela melhoria 
das relações e da maneira como agir com os filhos 
a cada dia.

Quando a criança é pequena, vive uma rela-
ção de dependência com os pais e/ou responsá-
veis. Durante esse período, eles decidem “o quê”, 
“como” e “quando” a criança deve exercer suas 
atividades. Nessa fase, cada família decide o que 
julga melhor e mais conveniente para a vida de seu 
filho, baseando-se em seus valores e princípios.

Essa relação de intensa dependência vai mo-
dificando-se à medida que a criança cresce. Aos 
poucos, ela começa a demonstrar desejos, inten-
ções e vontades.

Alguns familiares sentem dificuldade em acei-
tar o crescimento de seu filho e, com isso, podem 
dificultar o processo de desenvolvimento e de 
aquisição de autonomia da criança diante de situa-
ções que ela vivenciará ao longo da vida.

É necessário que os familiares entendam que a 
maneira mais eficaz e conhecida até hoje para se 
aprender a fazer algo é fazendo, experimentando, 
errando, consertando os erros, tentando mais uma 
vez. Portanto, é fundamental deixar que a criança 
tome algumas decisões, mas com limites. Ela pode 
ajudar em tarefas simples, do dia a dia, como:

 — Guardar os seus brinquedos.
 — Organizar livros e outros pertences.
 — Colocar roupas sujas no cesto.
 — Escolher acessórios e sapatos.
 — Guardar os seus sapatos.
 — Estender pequenas peças de roupa.
 — Regar plantas.
 — Pegar frutas na fruteira.
 — Opinar sobre o que gostaria de fazer.
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Com base nessas dicas, pense em como o seu 
filho pode ser inserido na dinâmica familiar. As 
crianças adoram ajudar. Porém, lembre-se de que 
crianças não trabalham, mas, sim, brin-
cam. A ideia é que, com a super-
visão de um adulto, brinquem, 
enquanto aprendem sobre a 
vida em família e cooperação.

Nessas situações, po-
dem ocorrer dificuldades, 
como birras e desobediên-
cia. Porém, uma boa comuni-
cação entre os adultos de referên-
cia e a criança possibilita a todos 
que se conheçam melhor, criando 
condições para o estabelecimento 
de um ambiente de compreensão 
e cooperação. É saudável sem-
pre ter uma conversa amigá-
vel com a criança, explicando 
o que é certo e o que é errado. 
A agressão física ou verbal não deve ser utilizada 
em nenhuma circunstância. Pelo contrário, ela só 
dificulta o processo, além de gerar sentimentos 
conflituosos e difíceis para a criança administrar. 
A criança respeita o outro por meio da educação e 
da disciplina, mas, principalmente, pelos exemplos 
que os familiares apresentam em seus próprios 
comportamentos. Afinal, a criança tende a imitar 
as atitudes dos adultos.
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Educar uma criança exige o compartilhamen-
to de responsabilidades e cumplicidade entre os 
adultos, principalmente quando um for chamar 
a atenção da criança ou ensinar-lhe algo. Nesses 
momentos, o outro precisa respeitar as orienta-
ções que estão sendo dadas ao pequeno, mesmo 
que não concorde inteiramente com elas, mas 
não pode tirar a autoridade daquele que está 
atuando com a criança. Depois, sem a presen-
ça infantil, os adultos podem conversar sobre a 
situação, procurando encontrar o equilíbrio en-
tre a atitude tomada e aquela que seria a ideal. 
Agindo assim, a criança saberá que deve obede-
cer ao pai e à mãe (avô, avó ou outro responsá-
vel) e respeitá-los.

Dessa forma, é fundamental evitar discussões 
entre os adultos em relação à educação da criança 
na frente dela. Toda conversa deve ocorrer longe 
do olhar e da atenção infantil.

Outra forma pela qual a criança aprende dife-
rentes aspectos da vida e do mundo é por meio 
da vivência e das experiências diretas com obje-
tos, ambientes e pessoas. Por isso, na relação com 
seu filho, faça-o se encantar com aquilo que deseja 
que ele aprenda, oriente-o para que possa apren-
der brincando, pois, nessa fase, a criança apresen-
ta muita curiosidade e tudo ao seu redor pode se 
transformar em algo que pode ser compreendido e 
conhecido por meio de brincadeiras.

Enquanto brinca, a criança ativa as funções de 
pensar, falar, movimentar-se e agir sobre seu en-
torno, articulando diferentes informações. Então, é 
importante que, durante as atividades e brincadei-
ras, ela exercite os pensamentos, resolvendo ques-
tões simples e práticas, vivenciando suas emoções 
e fantasias.

A educação da criança é, principalmente, res-
ponsabilidade da família e deve começar desde 
muito cedo. O maior papel dos pais ou responsá-
veis consiste em apoiar, compreender e dialogar 
sempre com seu filho. Eduque seu filho no presen-
te, para que ele se torne, no futuro, um cidadão 
responsável, comprometido com a sociedade e 
que seja uma pessoa feliz.

INFÂNCIA
Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescen-

te, Lei no. 8.069/90, criança é a pessoa até 12 anos de 
idade incompletos. Nesse período, observa-se um 
grande desenvolvimento físico, devido ao aumento 
da altura e do peso. Mas como sabemos, o período 
da infância vem acompanhado também de muitas 
novidades e de modificações ocorridas no compor-
tamento e no emocional das crianças. É uma fase 
que exige cuidados especiais e quanto mais conhe-
cimento, melhor. 

FASES DE DESENVOLVIMENTO
As crianças têm sede de descobrir, explorar, 

conhecer e vivenciar o novo. O corpo está direta-
mente relacionado a essas vivências, pois é capaz 
de expressar sentimentos e emoções.

A criança dos dias atuais é muito diferente da 
criança de antigamente. Hoje, as crianças têm acesso 
a muitas informações, convivem com diferentes pes-
soas no ambiente da escola e vivenciam experiências 
variadas, que podem repercutir em conhecimento.

Por isso, não basta só conhecer a criança. É 
preciso compreender o que se passa com ela, quais 
as modificações que acontecem ao longo de seu 
desenvolvimento e o que emerge desse mundo tão 
fascinante e envolvente que é a infância.

O desenvolvimento de uma criança não ocorre 
de forma linear. As mudanças acontecem gradual-
mente e estão relacionadas a fatores biológicos e 
àqueles proporcionados pelos ambientes (familiar, 
escolar e outros).

Durante a sua trajetória de vida, a criança ex-
perimenta avanços e retrocessos, vivenciados no 
seu desenvolvimento de forma particular, e, desse 
modo, vai adquirindo autonomia.

Faz-se necessário acompanhar a construção 
da sua personalidade, sempre respeitando o jeito 
próprio de a criança se manifestar em cada ida-
de. Tentar antecipar as etapas ou não incentivar a 
criança no seu desenvolvimento pode gerar confli-
tos na vida adulta. 

Portanto, é preciso conhecer e respeitar as eta-
pas do desenvolvimento da infância. Lembrando 
sempre que o desenvolvimento infantil é integra-
do e que cada criança tem seu tempo e ritmo de 
aprendizagem. 
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Quais são as características mais marcantes 
de seu filho com 2 anos de idade? Registre 
algumas delas.
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A CRIANÇA DE 2 ANOS

DESENVOLVIMENTO FÍSICO-MOTOR

• É capaz de pular, escalar, correr, empilhar e ini-
cia o aprendizado de pedalar triciclos.

Dica: Programe passeios ao ar livre para que 
o seu pequeno movimente-se amplamente e 
tenha momentos próximo à natureza.

• Manipula e utiliza objetos com as mãos, como 
um lápis de cor para desenhar ou uma colher 
para levar o alimento à boca.

Dica: Permita à criança usar talheres, como 
garfos apropriados para o uso infantil, e in-
centive a sua autonomia em alimentar-se, 
vestir-se, escovar os próprios dentes, etc. 
Lembre-se de que essas aprendizagens, ini-
cialmente, ocasionam sujeira, mas, com o 
tempo e treino, a bagunça acaba.

• Começa gradualmente a controlar os esfíncte-
res (xixi e cocô).

Dica: Caso não tenha iniciado o desfralde, 
opte por começá-lo em estações mais quen-
tes, para evitar que o pequeno fique molha-
do e você não perceba. 

• Manuseia bem brinquedos articulados, des-
montáveis e de encaixe.

Dica: Abuse dos objetos da casa para o pe-
queno brincar. Que tal uma brincadeira de 
empilhar os potes de plástico da cozinha ou 
de encaixar objetos menores (como rolhas) 
em uma forma de gelo?

• Testa vários movimentos corporais no chão e 
em outros planos.

Dica: Que tal um passeio pela sala ou corre-
dor de casa, puxando o pequeno em cima 
de uma coberta ou lençol? Depois, brinquem 
de fazer rolamentos e alongamentos.

• Arremessa e chuta uma bola, sem perder o 
equilíbrio.

Dica: Construam juntos bolas de diferentes 
tamanhos e materiais, como de meias, jor-
nais, lãs ou então de bexigas com água. Ex-
plorem as diferentes sensações ocasionadas 
pelas texturas, temperaturas e pesos dos 
materiais. Bolas e crianças são uma combi-
nação que garante diversão e aprendizagem.
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DESENVOLVIMENTO 
EMOCIONAL

• As lágrimas e os ataques 
de raiva frequentes 
marcam o período co-
nhecido por Terrible two, 
em português “Terrí-
veis dois anos” ou 
“Adolescência da 
infância”. 

Dica: A criança necessitará aprender a lidar 
com as suas emoções e saber quais senti-
mentos são adequados, e isso requer prática 
e ajuda dos adultos de referência e educa-
dores. Leia o máximo que puder sobre o as-
sunto, para entender o seu pequeno e ajudá-
-lo a passar por mais essa fase.

• As birras são uma das formas mais comuns de 
a criança chamar a atenção e comunicar sua 
insatisfação e frustração.

Dica: Geralmente, as birras devem-se a mu-
danças ou a acontecimentos específicos. 
Para identificar os principais motivos de 
uma birra, responda a essas questões: A 
criança não está com fome? Sede? Molhada? 
Com alguma dor ou incômodo? Não estaria 
cansada? Com sono? Muito agitada ou ente-
diada? Aconteceu algum episódio diferente 
que está gerando ansiedade, medo ou outra 
emoção que o pequeno não sabe comuni-
car (separação dos pais, nascimento de um 
irmãozinho, falecimento de alguém muito 
próximo, entre outros)?

DESENVOLVIMENTO COGNITIVO

• Pode produzir frases com duas até quatro ou 
mais palavras.

Dica: Quanto mais você falar, ler e cantar com 
o pequeno, mais sua fala se desenvolverá.

• Conversa com um adulto usando frases curtas 
e é capaz de continuar a falar sobre um assun-
to por um breve período.

Dica: Proponha passeios inusitados que 
ampliem o repertório e a cultura infantil. As 
crianças, nessa fase, adoram aprender pa-
lavras novas e diferentes. Passeios a biblio-
tecas e teatros potencializam o desenvolvi-
mento infantil.

• Está desenvolvendo a consciência de si: a 
criança pode referir-se a si própria como “eu” e 
pode conseguir descrever-se e expressar dese-
jos com frases simples, como “quelo ága”.

Dica: Evite corrigir o que o pequeno fala em 
tom de bronca ou discurso. Para incentivar a 
criança a falar corretamente, basta repetir o 
que ela falou errado da maneira certa. 

• A memória e a capacidade de concentração 
aumentam (a criança é capaz de voltar a uma 
atividade que tinha interrompido, mantendo-se 
concentrada nela por períodos mais longos).

Dica: Invista em brinquedos como jogos de 
memória, jogos de empilhar, encaixar, etc.

• É capaz de compreender conceitos como den-
tro e fora, em cima e embaixo.

Dica: Use esses conceitos na prática, no dia a 
dia. Por exemplo, quando a criança lhe pedir 
um objeto, em vez de apontar para ele, dê 
referências de sua localização, como: o seu 
urso azul está em cima do sofá ou o seu sa-
pato está embaixo da cama. 

• Começa a aprender sequências numéricas 
simples.

Dica: Use a contagem em brincadeiras e de 
maneira “cantada”: contem os degraus da es-
cada enquanto estiverem subindo ou descen-
do, brinquem de esconde-esconde, etc. Ou-
tra maneira divertida de o pequeno aprender 
a recitar a sequência numérica é ensinar-lhe 
parlendas.

©Shutterstock/Ilike



11LIVRO DA FAMÍLIA

• Necessita de atividades livres (orientadas, 
não dirigidas) e baseadas em experiências 
e vivências com o próprio corpo. O espaço 
deve ser amplo e o uso de material concreto, 
constante.

Dica: Que tal levar o pequeno a um parque 
para brincar de bola? Quem sabe apenas ad-
mirá-lo enquanto explora o parquinho? Nes-
ses momentos, é imprescindível estar atento 
à criança — isso gera confiança e seguran-
ça nela. Dê-lhe liberdade para brincar, nem 
sempre a criança precisa ou quer a interven-
ção do adulto. Uma dica de ouro: durante as 
brincadeiras com o pequeno, deixe o celular 
de lado.

DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

• O vínculo com a mãe (ou com outra pessoa 
que assuma o papel de cuidador e de referên-
cia afetiva) é muito forte, o que exige cuidado 
e atenção especial no período de adaptação 
da criança à escola. Quando sente seguran-
ça e confiança em outros adultos da escola, a 
criança passa a reagir melhor ao ser separada 
da mãe ou do responsável, conseguindo par-
ticipar das brincadeiras e interagir com os co-
legas. Algumas crianças conseguem isso mais 
rápido do que outras.

Dica: Siga todas as orientações da escola 
sobre o momento de adaptação. Por mais 
longo que esse período pareça ser, ele é fun-
damental para o bem-estar infantil. 

• Imita os comportamentos dos adultos.

Dica: Use isso a seu favor! Que tal incentivar 
o seu pequeno, com as suas ações, a comer 
legumes, escovar bem os dentes ou, então, 
a sempre lavar as mãos antes das refeições?

• Participa de atividades com outras crianças, 
como ouvir histórias, brincar no parquinho, etc.

Dica: Saiba que o empréstimo de brinque-
dos não é uma tarefa fácil para o pequeno. 
Não o force a emprestar, incentive-o a isso. 

Aos poucos, ele entenderá que o brinquedo 
será devolvido e que também é divertido 
brincar com os pertences do colega. 

PARA SABER MAIS...

TERRIBLE TWO: TERRÍVEL O QUÊ? 
A FASE DAS BIRRAS E DAS CRISES 
EMOCIONAIS 

A fase dos 2 anos é também 
conhecida pelo termo Terrible 
two, que, em português, significa 
“Terríveis dois anos”. Um termo 
um tanto duro para uma 
fase que também é per-
meada por maravilhas. 
Vamos tentar entender 
as transformações pelas 
quais seu pequeno está 
passando?

Compreender essa 
fase é fundamental 
para garantir bem-estar e 
desenvolvimento ao seu pequeno. Mas, afinal, o 
que aconteceu com o seu bebê fofinho?

O que aconteceu é simples e, ao mesmo tem-
po, complexo. O seu bebê cresceu e isso pode ser 
evidenciado pelo seu tamanho, peso e outras ca-
racterísticas. Já reparou na diferença do tamanho 
dos seus cabelos? E em quantas coisas ele já sabe 
fazer sozinho?

Realmente, uma explosão de crescimento 
acontece com as crianças de 2 anos. Elas têm mui-
ta força física, já conseguem subir, descer, pular, 
escalar e descobrem, a todo momento, que podem 
fazer algo novo. Resultado: não param quietas, são 
ávidas exploradoras e querem descobrir e testar as 
suas capacidades mais e mais.

Junto ao salto de seu desenvolvimento físico e 
ao de sua autonomia, também acontecem outros 
progressos, tanto no aspecto emocional como no 
social. Ou seja, muitas mudanças acompanham um 

também 
Terrible 

significa 
 termo 
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pequeno de 2 anos; tanto é que esse período é in-
clusive conhecido por “adolescência da infância”. 
Isso se dá, também, pelo fato de as crianças de 2 
anos, assim como os adolescentes, contestarem as 
ordens e os limites dos adultos.

Reconheceu o seu pequeno nessas caracterís-
ticas? Podemos ir além nessa descrição, relatando 
que muitas crianças nessa faixa etária têm verda-
deiros surtos (jogam-se no chão, gritam de perder 
o fôlego, debatem-se com tamanha força que “so-
bram” chutes e tapas para quem estiver próximo, 
algumas chegam a perder o ar e ficar cianóticas) 
quando são contrariadas, pois não entendem o 
porquê de as coisas não poderem ser do jeito que 
querem, como querem e na hora que querem. 

Na visão de muitos familiares, a pior constata-
ção é o motivo das crises emocionais. Afinal, pa-
recem sempre besteiras — do ponto de vista do 
adulto. Porque queria a água no copo roxo e não 
no verde; porque a banana tinha que ser inteira e 
não cortada; porque queria dormir com um pija-
ma de inverno, num calor escaldante; porque não 
queria parar de brincar; porque não queria tomar 
banho, porque não queria sair do banho; porque 
queria andar sem roupa pela casa; entre tantos 
motivos fúteis, aos olhos adultos. 

Acontece que, para a criança de 2 anos, a con-
trariedade da sua vontade, o limite para o seu im-
pulso e desejo é o fim do mundo, sim! Isso porque 
ela não consegue lidar com suas frustrações e com 
outros sentimentos, como raiva, ciúmes, medo, an-
gústias, etc., não sabendo sequer verbalizar o que 
sente.

Se até para os adultos, muitas vezes, é difícil 
lidar com os próprios sentimentos (quantas vezes 
você já não passou pela situação de não saber, ao 
certo, o que está sentindo?), imagine como não é 
para uma criança pequena? Como é esperado que 
ela reaja? Certamente, com a comunicação que ela 
mais tem intimidade e segurança: o choro.

O que fazer, então? Primeiro, entenda que essa 
fase é normal e enfrentada por todas as crianças e fa-
mílias. O que muda é a forma de enfrentar a situação.

E a melhor estratégia para esse enfrentamento 
é praticar a EMPATIA. Mas o que é isso? Empatia 
é a habilidade de colocar-se no lugar do outro, de 
tentar compreender as suas dores e angústias. 

Para entender melhor como pode ser empáti-
co durante uma crise de choro e birra de seu filho, 
imagine-se em uma situação extrema, de muita rai-
va e de muito estresse. Agora, imagine que no pico 
desses sentimentos, no momento em que você 
está esbravejando, gritando, exteriorizando toda 
a sua fúria, vem alguém e lhe segura, contém os 
seus movimentos e grita mais alto que você, dizen-
do que você não tem motivo para chorar, “que não 
foi nada” e pedindo a você que pare de manha ou, 
então, o ameaçando: “vou te dar motivo real para 
chorar”, “engula esse choro” (...). Nesse momento, 
a reação esperada para uma criança (e também 
para um adulto) é berrar ainda mais alto, na ten-
tativa de comunicar a sua insatisfação e todos os 
outros sentimentos que não consegue identificar, 
mas que estão pulsando, latentes.

A maneira mais eficaz de lidar com a situação, 
então, é: acolher os sentimentos das crianças, ou 
seja, ser empático e entender o motivo que desen-
cadeou o comportamento explosivo. Em seguida, 
traduzir isso, ou seja, nomear para a criança o que 
está acontecendo, exemplo: “Eu sei que você ficou 
bravo porque não quer colocar a roupa, mas está 
frio e você pode ficar doente”. Outra maneira efi-
caz de lidar com a situação é dando opções para a 
criança: “Que tal você escolher a roupa do dinos-
sauro ou a do jacaré?”.

Sim! Sabemos que é árduo e exige muita 
paciência.
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13LIVRO DA FAMÍLIA

Confira mais algumas dicas de como lidar com esse período do desenvolvimento infantil: 

1.  Durante uma crise de choro e de “birra”, tenha foco nas necessidades da criança. Pergunte-se: O que 
ela está sentindo? De que necessita?

2.  Traduza os sentimentos infantis, mas também coloque limites claros. Exemplo: “Entendo que está 
bravo com a sua colega, mas morder não pode”. Aos poucos, a criança percebe que a estão ouvindo, 
que a entendem e que se sentir frustrado, com raiva ou medo é normal e passa.

3.  Diminua os “nãos”, antecipando situações de perigo e que vão gerar estresse na criança (e em você). 
Por exemplo, não deixe a sua coleção de enfeites caros ao acesso das mãozinhas do pequeno, a me-
nos que esteja disposto a falar “não” muitas e muitas vezes e aceite que ele mexa e até os danifique, 
quando você virar as costas.

4.  Entenda que, se a criança repetir uma situação que você censurou, isso pode não se relacionar com 
desafiá-lo, mas, sim, com a curiosidade e necessidade de colocar os seus desejos e sua autonomia em 
prática. Nessa fase é preciso repetir o mesmo comando, a mesma orientação muitas e muitas vezes.

5.  Seja breve em suas explicações, discursos longos não surtem o efeito desejado.

6.  Seja firme e ofereça opções à criança. “Não posso pegá-lo porque estou mexendo no fogo. Assim 
que acabar, eu lhe darei um colinho. Enquanto isso, que tal brincar com colheres de pau e potes?” 

7.  Cumpra o prometido. Se disse que daria colo, dê. Se disse que seria apenas mais um desenho antes 
do banho, desligue a TV. Caso contrário, será normal situações de birra para testar os limites, já que 
a criança percebeu que, com um pouco de insistência, consegue o que quer.

8.  Não alimente a ira do pequeno. Durante uma crise, não ria, não grite mais 
alto (nem mais baixo) que a criança, nem a hostilize. Ao contrário, tente 
evitar que a situação piore, já no início da birra, chamando a atenção in-
fantil para outras situações. Se a crise já se estabeleceu, dê espaço para 
a manifestação corporal do pequeno, traduza o que ele está sentindo, 
dê algumas opções, esperando ele se acalmar.

9.  Caso a crise seja em um local público e que não comporte a situação, 
abaixe-se até a altura da criança e antecipe-lhe o que vai aconte-
cer: “Irei te pegar no colo para sairmos daqui e você vai tomar um 
ar para se acalmar”. Em seguida, mude o foco da atenção infantil. 

10.  Caso as crises não melhorem, à medida que o pequeno domine 
mais a linguagem verbal, ou se estiver com dúvidas sobre como 
agir, procure ajuda especializada.

No mais, curta a fase dos “Maravilhosos dois anos”, pois ela é 
única e também vem acompanhada de inúmeras e deliciosas 
conquistas e aprendizagens!
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MORDIDAS: AGRESSIVIDADE OU COMU-
NICAÇÃO?

Em meio a uma crise de birra, é comum a 
criança “distribuir” algumas mordidas, tanto em 
si mesma quanto em quem estiver próximo. Mas 
mordidas nem sempre vêm acompanhadas de 
choro ou de outros alertas. Se fosse assim, seria 
fácil evitá-las! 

Mordidas, assim como as birras, se relacionam 
com a dificuldade de a criança verbalizar os seus sen-

timentos. Apesar disso, o 
mordedor é sempre vilão. 
Afinal, nenhum familiar se 
sente bem ao constatar 
que seu pequeno foi mor-
dido e ele não estava por 
perto para defendê-lo 
ou sequer socorrê-lo. Da 
mesma maneira, os fami-
liares também não que-
rem que seu filho morda 
alguém.

A situação da mor-
dida é muito difícil para 

ambas as famílias, tanto daquela criança que mor-
deu quanto daquela que foi mordida. Gera insegu-
ranças, medos, angústias e até revolta.

Porém, é preciso entender os porquês de as 
mordidas ocorrerem. Para isso, devemos conside-
rar que o primeiro contato da criança com o mundo 
é pela boca. Todo ser humano tem a necessidade 
da descoberta, e a criança pequena, toda vez que 
coloca um objeto na boca, amplia o conhecimento 
que tem sobre o meio que a rodeia. Aceitar ou rejei-
tar um alimento, por exemplo, é uma das formas de 
comunicar as suas vontades e os seus desejos. Isso 
acontece também com a mordida.

A criança pode morder para manifestar insa-
tisfação com um colega que pegou um brinquedo 
seu; pode ser uma forma de chamar a atenção dos 
adultos; pode ser, também, uma forma de liberar 
sentimentos e comunicar que não está saben-
do lidar com eles, como ansiedade e êxtase, por 
exemplo.

Há outras situações que podem levar a crian-
ça a utilizar a mordida no relacionamento com os 
colegas: por mera brincadeira, por exemplo. Afinal, 
é comum alguns adultos expressarem carinho fa-
zendo de conta que estão mordendo as crianças 
e falando: “Você é tão fofinho que até dá vontade 
de dar uma mordida...”. Nessas situações, a criança 
costuma achar graça, dar gargalhada e acaba se 
divertindo com a brincadeira.

Geralmente, essa atitude torna-se um modelo de 
imitação para a criança, levando-a a agir da mesma 
forma com seus colegas, na escola. A diferença é que 
a criança não tem domínio da força que imprime à 
brincadeira e acaba mordendo o colega de verdade.

É possível que a criança que morde ainda não es-
teja sabendo lidar ou controlar adequadamente suas 
emoções. Quando morde, ela pode estar externando 
sentimentos que não estão sendo compreendidos. 
Logo, precisa de ajuda. Os adultos devem auxiliar a 
criança, ensinando-a a negociar brinquedos, a solu-
cionar conflitos por meio da conversa e a controlar 
suas emoções, como a raiva, por não ter conseguido 
o brinquedo que desejava e ter de aguardar o colega 
que o está utilizando, por exemplo.

Dicas de como lidar com as mordidas

• Procure descobrir o motivo das mordidas.
• Converse com a criança e explique-lhe que não 

é assim que se deve agir, pois está machucan-
do alguém. Por meio do diálogo, a criança con-
segue compreender que a sua atitude não está 
sendo correta, principalmente se ela tiver mais 
de 2 anos de idade.

• Alerte o pequeno de que o colega não está 
gostando do que ele fez. A criança que foi 
mordida deve ser incentivada a verbalizar seu 
desagrado ao colega que a mordeu.

©Shutterstock/Inga Marchuk 
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• Nunca use de agressividade com a criança que 
morde, pois isso não vai ajudá-la a entender 
que está errada. Geralmente, as crianças que 
mordem não têm noção de sua força e não per-
cebem que estão machucando o colega.

• Quando presenciar uma mordida, não grite, 
nem faça um discurso muito elaborado. Abaixe- 
-se na altura da criança, mude o tom de voz − 
 sendo firme − e, com expressão de desapon-
tamento, diga: “Não pode. Machuca o colega!”.

• Caso seu pequeno ainda esteja com dentes 
nascendo, é comum ter vontade de coçar a 

gengiva e morder. Ofereça alimentos inteiros, 
que possam morder à vontade, como cenoura, 
milho em espiga e maçã.
Se a situação for persistente, tanto no caso de 

seu filho ser mordido quanto no caso de ele mor-
der os colegas, converse com os professores, a 
Coordenação ou Direção da escola. Vale a pena, 
inclusive, ouvir a opinião do pediatra.

DESENVOLVIMENTO DA FALA: XÔ, ANSIEDADE!

A aquisição da fala, assim como os primeiros 
passos do bebê, costuma gerar ansiedade nos pais 
e familiares. Quando o pequeno vai se tornar um 
tagarela?

“Todas as crianças criadas em condições normais 
aprendem sua língua materna com a mesma natura-
lidade que aprendem a andar. E, até mesmo bebês 
surdos começam a gesticular com as mãos naquele 
período de desenvolvimento em que outras crianças 
da mesma idade, que escutam, começam a balbu-
ciar.” (PAETSCH, 2010, p. 30)

Sendo assim, crianças com o aparelho 
fonador (conjunto de órgãos responsável 

pela fala) saudável e em convívio social 
adequado, mais cedo ou mais tarde, 
aprenderão a falar.

Frequentar a escola é um gran-
de incentivo à comunicação oral da 
criança. Mas, enquanto a fala não 

Qual foi a primeira palavra ou som  
que o seu pequeno pronunciou?  
Com qual idade?

MAMA, 
PAPA, DÁ!

está desenvolvida por completo, a criança utiliza 
outras formas de expressão e de comunicação, 
como o gesto (aponta o que quer) e o choro.

É muito importante ouvir o que a criança está 
manifestando, prestar bastante atenção às expres-
sões que ela utiliza e ajudá-la a aprimorar suas for-
mas de comunicação.

Além disso, quando estamos nos co-
municando com a criança, ela se sente 
importante e procura nos falar da ma-
neira mais clara possível, pois se irrita 
com muita facilidade quando não 
consegue ser entendida. É preciso 
apoiá-la, incentivá-la, pois está 
começando a construir seu 
vocabulário.

É necessário que cada palavra 
pronunciada de forma não conven-
cional não seja repetida pelo adulto. 
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Essa palavra deve ser pronunciada de maneira cor-
reta e de forma natural. Por exemplo: a criança diz 
“Eu quelo ága”. Os pais ou responsáveis podem re-
petir: “Ah, você quer água!”.

Além disso, os familiares devem incentivar a 
oralidade em todas as situações, lembrando que 
suas atitudes serão sempre o espelho para a crian-
ça. Falar com ela olhando nos olhos lhe dá mais 
segurança e confiança, e isso favorece o aprendi-
zado. Lembre-se de que a criança só vai falar se 
você não falar por ela.

Ler histórias e cantar para a criança também es-
timula a linguagem e ela poderá desenvolver clare-
za, sequência lógica de fatos, ampliação de palavras 
conhecidas, além da dicção propriamente dita.

Sinal de alerta!

Caso seu filho tenha 2 anos ou mais e não fale, 
nem tenha atitude comunicativa (apontar e emitir 
sons simples, como: dá, mais, papá, etc.), procure 
o pediatra para uma avaliação. 

RETIRADA DAS FRALDAS: PACIÊNCIA E 
PERSISTÊNCIA!

Outra grande ansiedade dos familiares, e, con-
sequentemente, uma das perguntas mais frequen-
tes em consultórios médicos e escolas, é quanto 
ao momento em que se deve iniciar o processo de 
retirada das fraldas.

Ao nascer, a criança não tem o controle dos 
esfíncteres e, por isso, urina e evacua involunta-
riamente. Com o tempo, acontece o amadureci-
mento e ela adquire a capacidade de se controlar, 
pois começa a conhecer o próprio corpo.

As crianças são diferentes umas das outras e 
é preciso respeitar o momento de cada uma. Por 
volta dos 2 anos, pode-se iniciar o processo de 
retirada das fraldas. Para alguns familiares, esse 
período pode parecer uma tarefa complicada, por 
isso é importante conduzir o momento de forma 
tranquila, para que a criança sinta a segurança de 
que necessita. A fim de ter sucesso e tranquilidade 
nessa fase, preparamos algumas dicas que podem 
auxiliar nesse processo. Confira a seguir.

1. Ele está pronto?

Tenha certeza de que seu pequeno está pronto 
para iniciar o processo de retirada das fraldas. Não 
existe idade-padrão e, por isso, evite a compara-
ção com outras crianças. O indicado é que seu filho 
já saiba se expressar, sinta-se desconfortável em 
estar molhado e sujo, consiga ficar sentado sozi-
nho no penico e consiga conter a vontade de uri-
nar ou defecar, mesmo que por um curto período 
de tempo.

2. Sua casa está pronta para o processo?

Providencie um penico ou um adaptador para 
o vaso sanitário. O mais indicado para iniciar o pro-
cesso é o penico, pois permite que a criança fique 
com os dois pés no chão.

Caso opte pelo adaptador para vaso sanitário, 
providencie um banquinho para o pequeno apoiar 
os pés.

3. Converse com seu filho

Explique a seu filho o processo e tudo o que 
será vivenciado. Seja paciente, persistente e 
procure não estressar a criança nessa fase. Para 
começar, acostume seu pequeno a sentar-se no 
penico uma vez por dia. Escolha um momento em 
que ele costuma fazer cocô para levá-lo ao peni-
co, fazendo disso um hábito. Quando terminar de 
evacuar, mostre para onde vai o cocô, esvazie o 
penico no vaso sanitário e peça a ajuda dele para 
dar a descarga. Limpe a criança e explique-lhe que, 
após terminar de usar o banheiro, é necessário la-
var bem as mãos.

Incentive seu filho a usar o pe-
nico sempre que tiver vontade. 
Peça-lhe que avise quando 
precisar fazer suas neces-
sidades. Pergunte algumas 
vezes ao dia se está com 
vontade de usar o penico 
e coloque-se à disposição 
para ajudá-lo.

4. Providencie calcinhas/cuecas divertidas!

Compre calcinhas ou cuecas que contenham 
estampas de personagens infantis. Incentive seu 
filho deixando-o escolher o que quer usar.

o pe-
de. 
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5. Acidentes ocorrerão!

Prepare-se para alguns incidentes durante o pe-
ríodo de retirada das fraldas. Até os 5 anos, as crian-
ças ainda não têm o total controle dos esfíncteres. 
Por isso, é comum algumas delas voltarem a fazer 
xixi ou cocô na roupa. Procure não se espantar nem 
deixar a criança angustiada. No caso de escape, 
converse com a criança e reinicie o processo. Não 
brigue com ela, tampouco volte a colocar a fralda.

6. Todos devem cooperar!

Converse com os professores de seu pequeno 
e com outras pessoas que convivam com ele, ex-
plicando-lhes que precisa da ajuda de todos para 
obter sucesso na retirada das fraldas. 

7. A fralda da noite pode ser retirada em 
um segundo momento?

Sim! Retire aos poucos a fralda do período da 
noite. Não é necessário que a criança deixe de usá-
-la de imediato, pois o controle noturno da bexiga 
normalmente é adquirido com o tempo. 

Ofereça pouco líquido perto da hora em que 
a criança costuma dormir e leve-a para fazer xixi 
antes de deitar. Mesmo que ela diga que não está 
com vontade, é preciso sentá-la no vaso sanitário 
e aguardar o tempo da criança. Aos poucos, você 
perceberá que a fralda usada no período noturno 
amanhece seca e seu pequeno está pronto para fi-
car definitivamente sem fraldas.

8. Sem sustos!

É imprescindível que a criança sinta-se segura 
na aprendizagem do uso do vaso sanitário. Então, 
não a coloque diretamente no vaso, pois ela pode 
ter a sensação de que vai cair e pode se assustar.

Outra situação que 
costuma assustar o pe-
queno é quando a descar-
ga é apertada ainda com 
ele sentado no vaso. Por-
tanto, antes de puxar a 
descarga, limpe-o e tire-o 
do vaso sanitário. É im-
portante que ele presen-
cie o xixi ou o cocô “indo 
embora”.

9. Existe uma estação do ano mais 
indicada para iniciar o desfralde?

Como já visto, no início do processo do des-
fralde é comum que acidentes aconteçam. Assim, 
é esperado que a criança molhe as calças inúmeras 
vezes. Por isso, caso vocês morem em uma região 
com um inverno rigoroso, prefira iniciar o desfralde 
em uma época mais quente.

Lembre-se de, nesse período, enviar várias tro-
cas de roupas para a escola.

10. Brincando se aprende mais!

Que tal propor brincadeiras com bonecos e 
fraldas? As crianças adoram brincar de colocar e 
tirar fraldas. E saiba que essa simples brincadeira 
pode auxiliar na compreensão infantil do desfralde.

Outra maneira de auxiliar os pequenos nesse 
processo é recorrer ao apoio da literatura infantil. 
Para isso, sugerimos alguns livros divertidos que tra-
tam do assunto:

CHARLAT, Benoit. Cocô no trono. São Paulo: 
Companhia das Letrinhas, 2006.

GENECHTEN, Guido Van. O que tem dentro da 
sua fralda? São Paulo: Brinque-Book, 2010.
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UM, DOIS, FEIJÃO COM ARROZ: ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL, NÃO DEIXE PARA DEPOIS!
Quais são as comidas preferidas de seu pequeno? E as que ele já rejeitou? Anote-as no quadro a seguir.
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Depois de um tempo, ao final do ano, por exemplo, compare se essa relação de alimentos mudou. Isso 
pode ocorrer pelo fato de a criança pequena estar em fase de construção do paladar. Nesse período, um 
alimento que foi oferecido e rejeitado uma vez pode ser muito apreciado, um tempo depois. Então, não 
desista na primeira vez que seu filho torcer o nariz para um alimento. Ao contrário, persista, mas nunca o 
force a comer. Incentive-o, ao menos, a experimentar novos sabores.
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Alimentar-se de maneira saudável é essencial 
para uma boa qualidade de vida. Esse hábito deve 
ser formado desde cedo, quando os primeiros ali-
mentos são oferecidos e experimentados. Cabe 
aos familiares favorecer um comportamento ali-
mentar sadio para a criança, o qual a acompanhará 
até a fase adulta. A família deve lembrar-se de que 
é exemplo e precisa estabelecer práticas alimenta-
res saudáveis, escolhendo bem os alimentos. 

Quando hábitos alimentares inadequados são 
adotados desde a infância, podem repercutir de 
forma negativa no desenvolvimento da criança. É 
mais fácil que se estabeleça uma alimentação ba-
lanceada desde o desmame do que mudar esse 
hábito quando já formado. Para isso, crie opções 
atrativas e nutritivas para que as crianças adotem 
naturalmente uma dieta equilibrada.

Por volta de 1 ano de idade, a criança já pode 
comer a mesma refeição da família. Por isso, é im-
portante que os hábitos alimentares de todos se-
jam saudáveis e que a criança sente-se à mesa com 
os familiares. Siga sempre as orientações do pedia-
tra e, além disso, informe-o caso a criança apresen-
te alguma rejeição ou alergia alimentar.

Confira algumas dicas para uma alimentação 
adequada e saudável:

é incentivá-la pelo 
exemplo e conversar 
sobre os benefícios que 
o alimento pode trazer.

A criança pode, também, demonstrar interes-
se em alimentar-se sozinha. Mesmo que isso pos-
sa significar roupas, móveis e chão sujos, favoreça 
esse momento de descoberta, que contribui não 
só para a formação dos hábitos alimentares, mas 
também para a autonomia e o aprimoramento da 
coordenação motora da criança. Esteja sempre por 
perto e atento para evitar acidentes.

Outro fator importante são os horários das re-
feições, que devem seguir uma rotina diária. O mo-
mento da refeição deverá ser de tranquilidade, de 
aprendizagem e prazer. 

DE OLHO NA LANCHEIRA

A maioria das escolas fornece alimentação pre-
parada de maneira equilibrada e com acompanha-
mento nutricional. No entanto, a lancheira é sempre 
útil para os passeios de fins de semana e viagens.

Ao preparar a lancheira das crianças, alguns 
familiares colocam alimentos industrializados, que 
são de fácil aceitação infantil e, por já virem emba-
lados, facilitam o armazenamento e o transporte. 
Entretanto, esses alimentos normalmente contêm 
excesso de conservantes e de sal e/ou açúcar. 
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 — Fazer de alimentos in natura ou minimamen-
te processados a base da alimentação.

 — Utilizar óleos, gorduras, sal e açúcar em pe-
quenas quantidades ao temperar e cozinhar 
alimentos e criar preparações culinárias.

 — Dar preferência, quando fora de casa, a locais 
que servem refeições feitas na hora.

 — Ser crítico quanto a informações, orientações 
e mensagens sobre alimentação veiculadas 
em propagandas comerciais.

BRASIL. Ministério da Saúde. Guia alimentar para a população 
brasileira. Brasília: Ministério da Saúde, 2014. p. 125 e 128.

Vale ressaltar que pratos bem preparados e de-
corados estimulam o apetite, auxiliando na apre-
sentação de novos alimentos para a criança. Nessa 
fase, ela já pode querer escolher o que vai comer, 
por isso é possível que se recuse a ingerir alguns 
alimentos sem ao menos tê-los provado. O ideal 
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A Sociedade Brasileira de Pediatria sugere al-
guns lanches saudáveis a serem incluídos na die-
ta da criança, por exemplo: iogurte natural, cereal, 
maçã; pão integral, patê de ricota, mexerica; pera, 
pão integral, geleia de fruta, entre outros.
WEFFORT, Virginia Resende Silva et al (Ed.). Lanche saudável 
– manual de orientação. Sociedade Brasileira de Pediatria. São 
Paulo: Departamento Científico de Nutrologia, 2012. p. 41.

ESCOVAR OS DENTES, 
DESDE SEMPRE!

O cuidado com a higiene bucal da criança é 
fundamental. Não é porque os dentes são de leite 
que se pode deixar a higienização de lado, pois, 
se surgirem cáries nessa fase, haverá consequên-
cias para a dentição permanente. Assim, deve-se 
ensinar a criança, desde cedo, a criar o hábito de 
escovar os dentes após as refeições, inclusive após 
a última mamada da noite.

É importante escolher uma escova de acor-
do com a indicação de idade e informar-se com 
o odontopediatra se o creme dental pode conter 
flúor ou não. Nessa idade, é recomendado que um 
adulto escove os dentes da criança, pois ela não 
consegue fazer a higiene adequada, além de poder 
morder a escova e/ou ingerir o creme dental. O uso 
de enxaguante bucal ainda não é indicado – há um 
risco muito grande de a criança engolir, pois ainda 
não sabe cuspir adequadamente.

Outro fator importante é que a criança seja le-
vada a uma consulta semestral com um odontope-
diatra. Ele fará a verificação da saúde dos dentes e 
da gengiva, tratando eventuais problemas, além de 
orientar e tirar dúvidas sobre a escovação.

Segue o passo a passo para uma escovação 
completa:

 1. Com a escova paralela à linha da gengiva, faça, 
durante dez segundos, movimentos circulares 
em grupos de quatro dentes.

 2. Em seguida, as cerdas devem deslizar da gen-
giva para a ponta dos dentes, inclusive na su-
perfície interna deles.

O QUE NÃO DEVE ENTRAR NA 
LANCHEIRA
 • Snacks e salgadinhos de pacote. 
 • Refrigerantes. 
 • Isotônicos. 
 • Balas. 
 • Bolos com recheios e cremes. 
 • Frituras. 
 • Bolacha recheada. 
 • Bolachas doces e salgadas.

O QUE PODE ENTRAR NA LANCHEIRA 
 • Frutas variadas.
 •  Frutos, como tomate-cereja e 

pepino (podem ser servidos em 
forma de palitinhos).

 •  Sanduíches feitos com queijo 
branco e/ou peito de peru, ou 
geleia.

 •  Frutas secas sem açúcar (damasco, 
uvas passas, ameixa sem sementes).

 •  Suco natural de frutas (exceto 
aqueles que requerem o consumo 
imediato, como o de laranja).

 •  Chás naturais (sem adição de 
açúcar).

 •  Fatia de bolo caseiro simples, etc.

WEFFORT, Virginia Resende Silva et al (Ed.). Lanche saudável 
– manual de orientação. Sociedade Brasileira de Pediatria. São 
Paulo: Departamento Científico de Nutrologia, 2012. p. 28.
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 3. Escove os dentes do fundo com movimentos 
de vai e vem (trenzinho).

 4. Por fim, passe a escova nas bochechas e na lín-
gua, pois ali ficam bactérias capazes de causar 
mau hálito.

CARPEGIANI, Fernanda. Como escovar corretamente os dentes 
das crianças. Disponível em: <http://revistacrescer.globo.com/
Criancas/Saude/noticia/2013/07/como-escovar-corretamente-
os-dentes-das-criancas.html>. Acesso em: 2 jan. 2018. 

CONVERSA PARA CRIANÇA DORMIR!
O sono é uma necessidade humana básica. As-

sim como a alimentação, ele é importante para que 
mente e corpo funcionem normalmente. Para as 
crianças, o sono é mais importante ainda do que 
para os adultos, uma vez que os hormônios do 
crescimento são produzidos justamente quando as 
crianças estão dormindo. 

A criança de 2 anos precisa de cerca de 12 ho-
ras diárias de sono, incluindo uma soneca de 1 a 2 
horas durante o dia. À noite, a criança precisa dor-
mir aproximadamente 10 horas sem interrupções.

Quando surgem problemas com o sono, eles 
podem prejudicar o processo de desenvolvimento 
infantil. Além disso, o sono inadequado pode resul-
tar em sonolência excessiva durante o dia, irritabi-
lidade, frustração e perda de apetite.

Em crianças pequenas, a falta de sono pode es-
tar ligada a causas de saúde ou emocionais. As cau-
sas emocionais podem ter sido acionadas por mu-
danças no seu cotidiano − a chegada de um irmão, a 
falta de alguma pessoa querida, entre outros fatores. 

Portanto, é importante investigar a causa da 
perda de sono e ajudar a criança a dormir normal-
mente. Isso pode ser feito com o auxílio do pedia-
tra que acompanha a criança.

DICAS PARA UMA BOA NOITE DE SONO

• Não estimule a criança a fazer atividades agi-
tadas perto da hora de dormir, pois isso pode 
manter a criança desperta. Possibilite brinca-
deiras mais tranquilas nesse horário.

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

• Crie bons hábitos de sono, como: contar ou ler 
uma história, fazer uma oração ou agradeci-
mento (conforme as crenças familiares).

• Uma excelente forma de relaxar a criança e 
prepará-la para dormir é dar um banho morno 
e incentivá-la a colocar a “roupa do sono”.

• Deixe que a criança durma com um ursinho ou 
com um objeto de apego (cobertor, cheirinho, 
etc.).

• Evite refeições pesadas próximo à hora de 
dormir.

• Evite também oferecer muito líquido, próximo 
à hora de dormir, principalmente para as crian-
ças que estão em processo de desfralde.

• Caso seu filho tome mamadeira antes de dormir, 
incentive-o a fazer isso sentado, pois mamar 
deitado pode favorecer infecções de ouvido. 
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• Verifique se a temperatura do quarto está 
agradável − nem muito quente, nem muito fria.

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

• Caso a criança acorde, chorando, atenda-a e acal-
me-a. Aos poucos, ela entenderá que se precisar 
de você, durante a noite, você estará disponível.

OLHOS ATENTOS: ACIDENTES NA 
INFÂNCIA!

Por mais que os familiares tomem cuidado e 
tenham total atenção às crianças, acidentes em 
casa não são raros, pelo contrário, podem aconte-
cer com certa frequência.

As crianças pequenas não têm capacidade e 
maturidade para avaliar o perigo. Guiadas pela 
curiosidade, pegam objetos, como botões, moe-
das, pregos, parafusos, e até brinquedos com pe-
ças pequenas que encontram em casa, e podem se 
envolver em situações de perigo.

Muitos dos acidentes na infância, principal-
mente os domésticos, podem ser evitados. Apre-
sentamos algumas dicas para a prevenção deles:

Quedas

• Nunca deixe a criança sozinha em cima de uma 
cama, bancada, móvel ou cadeirinha de refeição.

• Cuide com as escadas. A sugestão é providen-
ciar portões de isolamento, impedindo que a 
criança se aproxime sozinha dos degraus.

• Coloque grades ou redes de proteção nas jane-
las, principalmente se morar em apartamento.

Choques

• Use protetores (plugues) nas tomadas de luz, 
pois as crianças gostam de colocar o dedinho 
ou objetos na tomada.

• Não deixe que seu pequeno 
se aproxime de cabos e de 
aparelhos elétricos.

Queimaduras

• Verifique a temperatura da 
água do banho. A melhor for-
ma de testar é com o cotovelo.

• Verifique a temperatura de ma-
madeiras ou alimentos. Lembre-se 
de que a criança é mais sensível e a tempera-
tura que é tolerável para você nem sempre é 
tolerável para ela.

• Cuide com caixas de fósforos, pois a crian-
ça pode colocá-los na boca e até mesmo 
acendê-los.

•  Mantenha a criança longe do fogão.
• Não deixe as panelas com os cabos voltados 

para fora do fogão. Preferencialmente, utilize 
as bocas do fundo do aparelho.

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

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

•• Caso a criança acorde chorando atenda-a e acal

or-
elo.

©Shutterstock/BonNontawat
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• Nunca deixe o ferro de passar roupas ligado, 
com o fio desenrolado e ao alcance da criança. 
Além da alta temperatura, é perigoso pelo seu 
peso e pela ligação à eletricidade.
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Medicamentos

• Os medicamentos devem ser guardados fora 
do alcance das crianças, em lugares altos e, 
de preferência, em armários ou caixas bem 
fechadas.

• Não dê à criança medicamentos sem prescri-
ção ou orientação médica.

• Antes de ministrar algum medicamento, verifi-
que se ele ainda está no prazo de validade.

Intoxicações

• É fundamental fazer uma triagem rigorosa 
nos armários baixos, como os que ficam sob 
a pia da cozinha, para averiguar se há algum 
produto com substâncias cáusticas, detergen-
tes, produtos de limpeza e até venenos (para 
formigas, baratas, ratos, etc.). Esses produtos 
devem ficar em locais altos, fora do alcance da 
criança, pois, se ingeridos, podem causar con-
sequências graves e até fatais.

• Não reaproveite embalagens, como garrafas 
de refrigerante, para armazenar produtos de 
limpeza. A criança tem boa memória visual e 
poderá ingerir substâncias altamente tóxicas 
acreditando estar tomando uma bebida de seu 
hábito e/ou agrado.

Ferimentos

• Cuidado com objetos cortantes, como facas e 
tesouras. Mantenha-os sempre longe do alcan-
ce da criança.

• Não permita à criança que manuseie sozinha 
objetos de vidro ou de porcelana, como copos, 
garrafas, pratos e travessas, pois, ao quebrarem, 
os fragmentos podem provocar sérios cortes.

• Mantenha torradeiras, cafeteiras, ferros elétri-
cos, fósforos e isqueiros longe do alcance dos 
pequenos.

Com base nessas dicas para a prevenção de 
acidentes domésticos, repense o que pode ser mo-
dificado em sua casa para manter o seu pequeno 
seguro. Que tal criar um checklist? Mãos à obra!

ACOMPANHAMENTO MÉDICO: DOUTOR, 
NÃO SÓ PARA A DOR!

As visitas periódicas ao pediatra são neces-
sárias para que haja acompanhamento do cresci-
mento e do desenvolvimento integral da criança.
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O QUE POSSO FAZER PARA EVITAR 
ACIDENTES
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Recomenda-se que os familiares não deixem 
para levar as crianças ao médico somente quando 
estas estiverem doentes; há a necessidade de um 
acompanhamento periódico. Além disso, é impres-
cindível eleger um pediatra para orientar sobre o 
crescimento infantil e para que se crie uma relação 
de confiança. 
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Nessa faixa etária, o ideal é que a criança tenha 
uma consulta com o pediatra a cada três meses ou 
sempre que necessário. Nessas consultas, é impor-
tante que os responsáveis tirem dúvidas sobre a 
saúde, o desenvolvimento, a educação e a alimen-
tação da criança. Ao acompanhá-la, o médico res-
ponsável poderá fazer a prevenção e a detecção 
de eventuais problemas de saúde.

Ao levar seu filho ao pediatra, leve também a 
Carteira de Vacinação. Nela, o profissional poderá 
fazer todas as anotações relevantes sobre o cres-
cimento da criança, bem como alertar sobre o ca-
lendário de vacinas.

PRIMEIROS DIAS NA ESCOLA: 
ATENÇÃO À ADAPTAÇÃO!

A chegada da criança à escola é um momento 
de grande importância, tanto para ela como tam-
bém aos familiares e professores.

Nesse momento inicial na instituição, os com-
portamentos da criança podem ser bem diversos. 
Por isso, é importante que os familiares tenham 
consciência de que as emoções, as reações e os 
comportamentos sofrem variações inesperadas. 
Cada situação será vivenciada pela criança de ma-
neira única e cada criança poderá apresentar com-
portamentos distintos em sua adaptação ao novo 
ambiente.

É possível que os primeiros dias sejam relativa-
mente tranquilos e, com o passar de algum tempo, 
a criança volte a chorar. Ou pode ser que a crian-
ça apresente choro quando se aproxima da escola, 
desde o primeiro dia, ou, ainda, que ela choramin-
gue  ao colocar o uniforme, ainda em casa.

É preciso segurança e tranquilidade para que 
esse momento de adaptação não seja um gerador 
de conflitos e ansiedade por parte dos familiares, 
gerando insegurança e ansiedade na criança.

Ela pode apresentar comportamentos diferen-
tes daqueles que normalmente apresenta em casa, 
por exemplo: 
• podem ocorrer alterações no apetite ou no sono;

• a criança pode retomar palavras e formas de 
falar de etapas que já havia superado;

•  pode apresentar comportamentos de fases an-
teriores de seu desenvolvimento (por exemplo, 
voltando a não controlar o xixi e o cocô);

•  pode não interagir com outras crianças e ficar 
isolada;

• pode criar dependência por determinada pessoa 
ou objeto, como chupeta, brinquedo, paninho, 
mochila, roupa de uma pessoa muito querida, etc.

Existem algumas maneiras simples de passar 
segurança aos pequenos, em fase de adaptação. 
Saiba como, lendo as dicas a seguir.

PARCERIA QUE EDUCA

Para que a criança realmente sinta-se segura, 
é importante que a escola e a família sejam parcei-
ras e trabalhem unidas para o seu bem-estar. Isso 
significa manter uma boa comunicação, confiar no 
trabalho realizado pela escola e respeitar normas e 
regras. Para tanto, tire todas as suas dúvidas sobre 
o processo de adaptação com os professores e/ou 
Coordenação e Direção.

DE OLHO NO RELÓGIO!

Nos primeiros dias da criança na escola, é co-
mum haver a solicitação da presença de um fami-
liar (preferencialmente pai, mãe ou o responsável) 
para facilitar a adaptação ao novo ambiente e às 
pessoas que fazem parte dele. Isso levará a criança 
a se sentir mais segura e confiante. A saída desse 
acompanhante  deverá ocorrer de forma gradativa, 
até que a criança esteja totalmente adaptada à sua 
nova rotina. Agindo assim, ela sentirá segurança e 
alegria de ir à escola.

Outro aspecto que precisa ser considerado diz 
respeito à pontualidade dos familiares na hora de 
levar e buscar a criança. Chegar à escola sem atra-
sos possibilita ao professor e aos demais funcio-
nários que ofereçam a atenção de que a criança 
necessita. Buscá-la no horário estipulado favore-
ce que ela aprenda a controlar sua ansiedade e a 
confiar nas pessoas, pois, se o combinado era de 
que os familiares chegariam “depois da sopa”, por 
exemplo, confiará que, naquele momento, eles de 
fato chegarão para buscá-la.
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DESPEDIDA AFETIVA E SEGURA

O momento da despedida da família, ao chegar 
à escola, é de extrema importância para a criança. 
No entanto, é preciso que os familiares se despe-
çam dela de maneira breve, dando-lhe um beijo e 
um abraço apertado e dizendo de maneira segura 
que voltarão para buscá-la. 

É normal e até esperado que a criança chore 
por alguns dias, inclusive semanas, mas lembre-se 
de que ela estará muito bem amparada pelo pro-
fessor, que logo vai distrair sua atenção com as op-
ções de brinquedos e de brincadeiras divertidas.

Outros lembretes importantes sobre o momen-
to da despedida são:

• Em hipótese alguma, os familiares devem sair 
da escola sem se despedir da criança, como se 
estivessem fugindo dela. Esse comportamento 
pode transmitir muita insegurança e tornar a 
adaptação ainda mais difícil.

• Jamais mentir para a criança, por exemplo, di-
zendo que já volta (se o fará somente após 4, 
6, 8, 10 ou até 12 horas). O importante é que a 
criança compreenda que, ao final de um perío-
do, sempre vão buscá-la. 

FOCO NA COMUNICAÇÃO!

A comunicação é um dos principais ingredien-
tes para o sucesso na adaptação. Porém, lembre-
-se de que nos comunicamos com o corpo todo. 
Então, de nada adiantará você falar ao seu filho 
que ele ficará em um lugar muito legal e diverti-
do, se você não acredita nisso e volta e meia está 

chorando quando vai deixá-lo 
na escola ou quando fala so-
bre a adaptação.

Sempre converse com o 
seu filho, antecipando o que 
vai acontecer, onde ele vai 
ficar, com quem, o que fará, 
etc. Faça isso com segurança. 
Caso você não esteja seguro, 
reflita sobre o que está oca-
sionando esse sentimento e 
marque uma conversa com 
os professores ou Direção e 
Coordenação. 

Outra medida que ajuda muito na adaptação é 
contar aos professores todos os “segredinhos” so-
bre o seu filho. Caso ele tenha um jeitinho especial 
de dormir, as suas preferências e restrições alimen-
tares, maneiras de acalmá-lo (uma música, chupeta, 
cheirinho, colo, etc.). Quanto mais os professores 
souberem sobre o seu pequeno, mais fácil será o 
processo da adaptação.

Converse com a escola, também, sobre a pos-
sibilidade de a criança levar, nos primeiros dias, o 
seu brinquedo preferido, um paninho ou outro ob-
jeto que lhe passe segurança. 

Por fim, acredite no trabalho da escola e transmita 
muita segurança, carinho e paciência ao seu pequeno. 
Logo, logo, ele estará adaptado à nova rotina e você, 
feliz com todos os seus avanços.
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26 GRUPO 2

IMPORTÂNCIA DA LEITURA NA 
INFÂNCIA

Os benefícios da leitura para o desenvolvimen-
to infantil são inúmeros. Crianças que têm acesso a 
livros e à leitura, desde cedo, desenvolvem-se me-
lhor em vários aspectos. 

Quando você lê para o seu filho, ele:
• amplia o vocabulário e é incentivado a falar 

cada vez mais e melhor;
• apresenta mais criatividade e imaginação; 
• desenvolve maior concentração e atenção;
• pode resolver alguns conflitos internos (como 

medo de escuro, de monstros, lobo, bruxa, de 
ser abandonado, etc.) e apresentar maior se-
gurança no dia a dia;

• aprende a diferença entre histórias contadas e 
as escritas (pois as escritas nunca mudam);

• percebe as diferenças entre ilustrações e escri-
ta e, posteriormente, entre letras e números;

• tem mais facilidade no processo de aquisição 
de leitura e escrita;

• aprende cada vez mais sobre o mundo que o cerca;

• desenvolve o hábito da leitura;

• fortalece ainda mais o vínculo afetivo com você.

Para que todos esses benefícios se concreti-
zem, a leitura de uma história deve ser uma ativi-
dade prazerosa entre a criança e seus familiares, e 
deve, também, se constituir em uma forma mágica 
de brincar com as palavras, incentivando a criança 
a querer explorar os livros, sempre mais e mais.

O papel dos familiares e educadores começa 
oferecendo à criança, desde cedo, o contato com 
livros de boa qualidade, que não apresentem este-
reótipos ou qualquer tipo de discriminação. 

As crianças são imaginativas, exercitam a rea-
lidade por meio da fantasia. Por isso, é preciso 
oferecer várias fontes de literatura, como contos, 
histórias sem texto escrito (somente com ilustra-
ções), fábulas, poemas, entre outros. Identificar 
assuntos que chamem a atenção dos pequenos 
pode ser um bom começo para incentivar o gosto 
pela leitura.
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DICAS PARA INCENTIVAR A CRIANÇA  
A GOSTAR DE LER

• Reserve um tempo, diariamente, para ler uma 
história para o seu filho. Histórias não são ape-
nas para a hora de dormir.

• Peça-lhe que escolha a história que gostaria de 
ouvir.

• Capriche na leitura e divirta-se mudando o tom 
de voz, de acordo com as características dos 
personagens.

• Invista em livros de qualidade, isso é mais im-
portante que a quantidade.

• Leve seu filho a livrarias e bibliotecas, desde 
cedo.

• Valorize as ilustrações do livro e instigue o seu 
pequeno a prestar atenção nas cores, nas for-
mas e nos traços delas.

• Leia a mesma história quantas vezes seu filho 
desejar, pois, quando isso ocorre, geralmente 
a criança encontra na história alguma relação 
com o que está enfrentando e sentindo. Ou en-
tão, sente-se bem pelo fato de o enredo e o 
final nunca mudarem.

• Dê livros de presente e incentive seu filho a 
guardá-los com carinho, mas não vale deixá-los 
na prateleira, livros devem ser lidos!

DICAS DE LIVROS PARA O SEU 
PEQUENO

Prefira histórias curtas e ritmadas, com ilus-
trações atraentes, preferencialmente com perso-
nagens que façam parte do cotidiano da criança 
(animais e brinquedos, por exemplo). 

Nessa fase, a criança apresenta uma grande 
necessidade de pegar o livro para explorá-lo e ma-
nuseá-lo, assim como o faz com outros objetos. Os 
livros de pano e de plástico, feitos com material 
atóxico, são bastante indicados para essa idade. 
Entretanto, a criança deve ter acesso também a 
livros de papéis, mesmo que possa vir a danificá-
-los. Para evitar danos, faça a mediação da mani-
pulação dos livros mais frágeis, mas deixe sempre 
alguns títulos, os mais resistentes, ao acesso das 
mãozinhas (e bocas) infantis.

ALBOROUGH, Jez. Alto. São Paulo: Brinque-Book, 
2012.

ALCOFORADO FILHO, Hardy G. Casinhas de 
bichos. São Paulo: Scipione, 1997.

ANTUNES, Arnaldo. Tchau chupeta. São Paulo: 
Leya, 2011.

BELINKY, Tatiana. As aparências enganam. São 
Paulo: Cortez, 2004.

BELLINGHAUSEN, Ingrid B. Meus primeiros 
contos. São Paulo: DCL, 2012.

BIJSTERBOSCH, Anita. Todo mundo boceja. São 
Paulo: Brinque-Book, 2015.

BORGES, Gustavo. Tchibum! São Paulo: Cosac 
Naify, 2009.

CABRAL, Daniel. O balão. Curitiba: Positivo, 2013. 
(História à vista!).

CHILD, Lauren. Eu sou muito pequena para a 
escola. São Paulo: Ática, 2007.

EICH, Cris. Do outro lado da rua. Curitiba: Positivo, 
2011. (História à vista!).

GEORGE, Patrick. Resgate animal. São Paulo: 
Carochinha, 2016.

GENECHTEN, Guido V. O que parece? São Paulo: 
Brinque-Book, 2012.

HOLZWARTH, Werner; ERLBRUCH, Wolf. Da 
pequena toupeira que queria saber quem tinha 
feito cocô na cabeça dela. 18. ed. São Paulo: 
Companhia das Letrinhas, 2010.

Seguem algumas sugestões de leitura:
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JUNQUEIRA, Sonia; FARGAS, Flávio. Amora. 
Curitiba: Positivo, 2009. (História à vista!).

LANDO, Isa M. O gato xadrez. São Paulo: Brinque- 
-Book, 2012.

L'ARRONGE, Lilli. Eu grande, você pequenininho. 
São Paulo: Companhia das Letrinhas, 2015.

MESSIAS, Adriano. Telefante sem fio. Curitiba: 
Positivo, 2010.

PARR, Todd. O livro dos sentimentos. São Paulo: 
Panda Books, 2011.

PRATA, Antonio. Jacaré não! São Paulo: Ubu, 2016.

RANDO, Silvana. Vamos ajudar o Gildo? São Paulo: 
Brinque-Book, 2014.

ROCHA, Ruth. Quando Miguel entrou na escola. 
São Paulo: Melhoramentos, 2006. (Comecinho).

STRASSER, Susanne. Bem lá no alto. São Paulo: 
Companhia das Letrinhas, 2016.

VILELA, Fernando. Contêiner. Rio de Janeiro: 
Pequena Zahar, 2016.

VILLELA, Bia. Dia de sol na fazenda. Curitiba: 
Positivo, 2008. (De fio a pavio).

WILLIAMSON, Melanie. O mega plano do lobo. 
São Paulo: Panda Books, 2012.

WOOD, Audrey e Don. O ratinho, o morango 
vermelho maduro e o grande urso esfomeado. 
11. ed. São Paulo: Brinque-Book, 2007.

“BRINCÁ DI QUÊ? PRA QUÊ?”
Brincar faz parte do desenvolvimento da crian-

ça. Brincando, ela vai descobrindo o mundo, como 
ele funciona, como as pessoas se relacionam. Ao 
brincar, a criança aprende, desenvolve a criativida-
de, a imaginação, a socialização com outras crian-
ças e com os adultos, amplia a coordenação motora 
global. As brincadeiras criam situações para a crian-
ça aprender a respeitar regras − condição necessá-
ria para fazer parte da sociedade. 

Além de ser um direito, brincar é uma forma de 
a criança expressar seus sentimentos. Momentos 
de brincadeiras, aventuras, travessuras e jogos vivi-
dos na infância são guardados carinhosamente na 
lembrança e acompanham o adulto para sempre.

Sendo a brincadeira fator tão importante na 
infância, certamente precisa ser considerado pe-
las famílias, que devem oportunizar brincadeiras 
aos seus filhos e participar desses momentos 
com eles.

Ao brincar com os filhos, os familiares ampliam 
o vínculo afetivo e proporcionam o diálogo, que é 
fundamental durante toda a vida. Nas brincadeiras, 
os familiares devem envolver-se com os seus filhos, 
criando um momento agradável. Por isso, procure 
sempre interagir com o mundo da criança de modo 
que todos se sintam felizes.

Compartilhe com a criança atividades que fez 
durante sua própria infância e ensine-lhe suas brin-
cadeiras prediletas daquela época. Da mesma for-
ma, esteja disposto e disponível para aprender novas 
brincadeiras com o seu filho, afinal a escola sempre 
apresentará novidades e a criança se sentirá orgulho-
sa em poder lhe ensinar algo novo. A seguir, há uma 
lista com algumas possibilidades de brinquedos e 
brincadeiras indicadas para essa faixa etária. São me-
ras sugestões, que podem ser adaptadas aos interes-
ses e à realidade da criança e dos familiares para se 
divertirem. Certifique-se de que os brinquedos sejam 
seguros, para que ele torne a brincadeira um momen-
to de diversão, descoberta e aprendizagem.
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BRINQUEDOS E BRINCADEIRAS 
INDICADOS PARA CRIANÇAS DE  
2 ANOS

• Balanço.
•  Brinquedos de va-

riadas texturas (es-
timulam os sentidos 
da visão, da audição 
e do tato).

•  Bolas de texturas 
variadas.

•  Bolhas de sabão.
•  Bonecas de tecido 

e bichos de pelúcia 
feitos de materiais 
atóxicos.

•  Brinquedos de empurrar ou puxar.
•  Brinquedos de montar e desmontar.
•  Brinquedos de 

empilhar.
• Brinquedos para 

brincar de faz 
de conta (pane-
linhas, comidi-
nhas, ferramentas, 
carrinhos, etc.).

•  Esconde-esconde.
•  Fantoches.
•  Brinquedos musicais.
•  Roda (ciranda).

•  Móveis para brincar de casinha (mesinha, 
cadeirinha, etc.).

•  Sucatas (higienizadas e sem 
rótulos, como rolinho de papel- 
-toalha e de papel higiênico, 
potes variados, caixinhas, 
garrafas de PET, etc.).

•  Triciclos.

DICAS PARA BRINCAR 
COM OS PEQUENOS

•  Incentive o seu filho a iniciar brincadeiras.
•  Crie cenários para as brincadeiras (barraqui-

nhas com lençol ou outros tecidos, toalhas e 
vasinhos para mesas, pistas de carrinhos feitas 
com giz ou fitas adesivas no chão, etc.).
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•  Favoreça o jogo de faz de conta e imite, com 
seu filho, sons de animais, de instrumentos mu-
sicais, de personagens de histórias, etc.

•  Incentive a criança a compartilhar os seus brin-
quedos, mas faça isso de forma educativa, usan-
do a conversa como meio de conscientização.

• Explique, logo no início da brincadeira, as suas 
regras, mas entenda que nessa fase é normal as 
crianças mudarem as regras enquanto brincam.

•  Incentive o seu filho a brincar ao ar livre e, prin-
cipalmente, em contato com a natureza.

•  Proporcione materiais de largo alcance para o 
brincar (como caixas de papelão, pedras (gran-
des), folhas secas, gravetos de madeira sem 
ponta, etc.).
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A CRIANÇA E A MÚSICA
Sabe aquela música que você costuma canta-

rolar para seu filho? Ela, além de embalar e divertir 
em diferentes momentos, auxilia no desenvolvi-
mento, desde aprimorar a audição até desenvolver 
noções de tempo e espaço.

A grande notícia é que 

[...] os padrões de percepção auditiva do ser humano se 
estabelecem nos primeiros cinco anos de vida, duran-
te o processo de amadurecimento do sistema nervoso 
central. Os sons que a criança ouve nesse período são 
registrados e classificados no cérebro e servirão como 
informação básica para a identificação do que ela ouvir 
no futuro. (CRESCER, 2003, p. 32)

Sendo assim, família e escola têm um papel 
fundamental: proporcionar experimentações so-
noras de qualidade aos pequenos. Você pode estar 
pensando: “Mas como posso fazer isso?”.

Existem muitas formas de ampliar o repertório 
musical e sonoro de seu filho. Confira as dicas a 
seguir.
• Apresente diferentes estilos, gêneros e ritmos 

musicais ao pequeno. Ele não precisa ouvir 
apenas músicas infantis, que tal apresentá-lo a 
ritmos diferentes como samba, jazz ou música 
clássica?

• Incentive o seu filho a prestar atenção nos sons 
do ambiente, como nos cantos dos pássaros, 
nos barulhos dos insetos, etc.

•  Ajude o pequeno a perceber de que lado um 
som está vindo e se está perto ou longe.

•  Mostre à criança, conforme a compreensão 
dela, a diferença entre sons altos e baixos, fra-
cos e fortes, graves e agudos, etc.

•  Brinque com o pequeno de criar sons com o 
corpo, como imitar espirros, estalar a língua, 
bater palmas, encher a bochecha de ar e es-
tourar, etc.

•  Criem juntos músicas engraçadas, com rimas 
fáceis, que possam embalar momentos da roti-
na, como tomar banho e escovar os dentes.

•  Incentive o seu pequeno a movimentar o cor-
po, conforme o ritmo das canções, permitindo 
que ele se mexa livremente.

•  Proporcione momentos de criação de sons 
e barulhos, como batucar uma panela com 
colher de pau ou chacoalhar uma caixa com 
coisas dentro.

•  Brinquem de construir instrumentos musicais, 
como chocalhos com garrafas de PET e pedras 
dentro. Certifique-se de que o brinquedo está 
bem vedado, antes de oferecê-lo ao pequeno.

•  Apresente o maior número possível de instru-
mentos musicais ao seu filho, se possível, dei-
xando-o explorar o seu funcionamento (tocar 
as cordas de um violão, as teclas de um piano, 
etc.).
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•  Leve o pequeno, quando possível, a apresenta-
ções musicais, mas respeite o tempo dele, caso 
ele fique irritado.

•  Apresente rimas aos pequenos, em poemas, 
cantigas infantis ou parlendas, que podem ser 
recitadas em um passeio de carro, na hora de 
calçar os sapatos, enquanto sobem os degraus 
de uma escada, antes de brincar, depois de 
contar uma história, etc.
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