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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!

Com carinho,
Autora e Equipe editorial
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LIVRO DA FAMÍLIA 5

FAMÍLIA E ESCOLA: PARCERIA QUE BENEFICIA

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

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.

A família, independentemente de sua composi-
ção, deve ser a instituição em que a criança encontra-
rá afeto, cuidados, proteção, subsistência, educação, 
apoio e exemplos de comportamento e de atitudes.
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Por isso, não é possível “terceirizar” a educação 
dos filhos para a escola. Ressaltamos que, quando 
há a inversão de papéis, há, geralmente, sobrecargas 
e conflitos, o que, inevitavelmente, acaba afetando 
as crianças. Para que a criança sinta-se segura e 
confiante, tanto em casa quanto na escola, é preciso 
que haja uma relação de parceria entre todos os 
que convivem com ela e cuidam dela.

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.

Nesse sentido, é fundamental que a família en-
sine à criança quais são os princípios corretos de 
convivência. Torna-se essencial explicar aos pe-
quenos, 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.

• Seja exemplo! Lembre-se de que você é um es-
pelho para o seu filho. De nada adianta pedir-lhe 
que não grite, gritando. Ou, então, ensiná-lo que 
não deve falar palavrões, se você os usa.

•  Divirtam-se juntos. Planejem passeios ou ativi-
dades em família, tais como: assistir a um fil-
me ou ir a um teatro de fantoches, visitar um 
museu (sim, crianças pequenas podem visitar 
esses espaços!), fazer um piquenique, cami-
nhar em um bosque, fazer viagens, 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 a 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, seja com pala-
vras, gestos ou atitudes. Saiba, a criança 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 que pode confiar na família, em todas 
as circunstâncias.

•  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). 

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. 
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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 con-
tribuir para o desenvolvimento das capacidades da 
criança. Por meio da mediação do adulto, ela apren-
de a se relacionar com outras pessoas, a se compor-
tar em ambientes diversos e a apresentar atitudes 
adequadas às diferentes experiências que vivencia. 
Nas relações com outras pessoas, a criança também 
aprende a respeitar o outro e confiar nele e em si 
mesma, a entender os acontecimentos à sua volta 
e a conquistar conhecimentos sobre diferentes as-
pectos 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 relação 
de dependência com os pais e/ou responsáveis. 
Durante esse período, eles decidem, na maioria das 
vezes, “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 sempre estando pró-
ximo e auxiliando no que for necessário. Ela pode 
ajudar em tarefas simples, do dia a dia.

 — 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.

Com base nessas dicas, pense em como o seu 
pequeno pode ser inserido na dinâmica familiar. As 
crianças adoram ajudar! Porém, lembre-se de que 
crianças não trabalham, mas, sim, brincam! Com a 
sua supervisão, enquanto brincam, aprendem so-
bre a vida em família e cooperação!

Nessas situações, podem ocorrer dificuldades, 
como birras e desobediência. Porém, uma boa co-
municação entre os adultos de referência e a crian-
ça possibilita a todos que se conheçam melhor, 
criando condições para o estabelecimento de um 
ambiente de compreensão e cooperação. É saudá-
vel sempre ter uma conversa amigável com a crian-
ça, explicando o que é certo e o que é errado. A 
agressão física ou verbal não deve ser utilizada em 
nenhuma circunstância. Ela só dificulta o processo, 
além de gerar sentimentos conflituosos e difíceis 
para a criança administrar. 

Lembre-se de que a criança passa a respeitar 
o outro por meio da educação e da disciplina e, 
principalmente, pelos exemplos que os familiares 
apresentam em seus próprios comportamentos. 
Afinal, a criança procura imitar as atitudes das pes-
soas com quem convive.
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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 presença infantil, os 
adultos podem conversar sobre a situação, procu-
rando encontrar o equilíbrio entre a atitude toma-
da e aquela que seria a ideal. Agindo assim, a crian-
ça saberá que deve obedecer ao pai e à mãe (avô, 
avó ou outro responsável) e respeitá-los.

Dessa forma, é fundamental evitar discussões 
entre os adultos em relação à educação da criança 
na frente dela. Toda conversa, nesse sentido, 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 dos pequenos é, principalmente, 
responsabilidade da família e deve começar desde 
muito cedo. O maior papel dos familiares consis-
te em compreender a criança e dialogar com ela, 
sempre. Apoiá-la é essencial. Então, eduque seu 
filho no presente, para que ele se torne, no futuro, 
um cidadão responsável, comprometido com a so-
ciedade 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 da criança. No entanto, como 
sabemos, o período da infância vem acompanhado, 
também, de muitas novidades e de modificações 
ocorridas no comportamento e no emocional das 
crianças. É uma fase que exige cuidados especiais e 
quanto mais conhecimento, 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.

As crianças dos dias atuais são muito diferentes 
das de antigamente. Hoje, elas têm acesso a muitas 
informações, convivem com diferentes pessoas no 
ambiente da escola e vivenciam experiências varia-
das, que podem repercutir em conhecimento.

Por isso, não basta só conhecer o seu peque-
no. É preciso compreender o que se passa com ele, 
quais as modificações que acontecem ao longo de 
seu desenvolvimento e o que emerge desse mun-
do 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. Desse 
modo, vai adquirindo autonomia.

Faz-se necessário acompanhar a construção 
da sua personalidade, sempre respeitando o jeito 
próprio da criança de 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 
etapas 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 3 anos de idade? Registre algu-
mas delas.

Dica: Apresente ao seu filho brincadeiras 
tradicionais, como a Amarelinha (também 
conhecida como macaca, sapata, maré, 
avião, academia, etc.), e brinquem de recitar 
parlendas enquanto sobem e descem esca-
das, como a tradicional “Um, dois, feijão com 
arroz”.

• Apresenta gradual autonomia para vestir-se.

Dica: Disponha as roupas do dia a dia, como 
uniforme (caso seu filho use) e pijamas, 
em local de fácil acesso às mãozinhas do 
pequeno. 

• Demonstra autonomia para comer sozinho, 
com talheres apropriados para o uso infantil.

Dica: Crie uma rotina para o momento de ali-
mentação, de preferência longe da televisão 
e celulares. 

©
Sh

ut
te

rs
to

ck
/J

H
o

g
an

©
Sh

ut
te

rs
to

ck
/M

IA
 S

tu
d

io

DESENVOLVIMENTO FÍSICO-MOTOR

• Corre, pula, experimenta e descobre o mundo. 
Sua coordenação motora está mais aprimora-
da, o que permite maior liberdade e controle 
dos seus movimentos. 

Dica: Crie espaços dentro e fora de casa 
para seu filho se movimentar e brincar. Caso 
vocês morem em apartamento, utilizem a 
área de convivência ou uma praça próxima 
à residência.

• Controla os esfíncteres, sobretudo durante o 
dia.

Dica: Lembre o seu filho de que ele deve ir 
ao banheiro. Enquanto brincam, os peque-
nos “esquecem do mundo” e escapes de xixi 
podem ocorrer! Caso ocorram, tenha uma 
postura compreensível e lembre-se de que o 
desfralde é um processo! 

• Equilibra-se, rapidamente, sobre um dos pés e 
também consegue alterná-los para subir uma 
escada.
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• Começa a se tornar independente no que diz 
respeito à higiene pessoal.

Dica: Use um banquinho ou tablado para a 
criança alcançar a torneira da pia do banhei-
ro. Mas certifique-se de que o equipamento 
não oferece riscos de queda à criança. Sem-
pre acompanhe as idas de seu pequeno ex-
plorador ao banheiro!

DESENVOLVIMENTO EMOCIONAL

• Já aceita a separação dos pais/responsáveis 
durante algum período de tempo.

Dica: Sempre que for necessário se ausen-
tar da companhia de seu filho, explique-lhe 
o que irá acontecer, com quem e onde ele 
ficará, e quando você voltará. 

• Começa a reconhecer os seus próprios limites, 
pedindo ajuda, quando necessário.

Dica: Incentive o seu filho a persistir e a não 
desistir dos desafios. Confie na capacidade 
e autonomia do pequeno, dando-lhe espaço 
para explorar, tentar e errar, mas esteja sem-
pre disponível para incentivá-lo e auxiliá-lo.

• Aprecia muito brincadeiras de faz de conta, 
nas quais objetos, pessoas ou eventos podem 
se tornar magicamente outras coisas.

Dica: Incentive essas brincadeiras disponibi-
lizando materiais de longo alcance, como te-
cidos, caixas de papelão, embalagens diver-
sas (higienizadas e que não ofereçam risco 
de acidentes).

• Pode manifestar medo de estranhos, de ani-
mais e/ou do escuro.

Dica: Respeite os medos que seu filho apre-
sentar e procure entendê-los. Lembre-se de 
que, para o pequeno, os medos são reais. En-
tão, não menospreze, não ria de seus senti-
mentos e não o force a ter contato com o ob-
jeto/situação que desencadeia o medo (como 
dormir no escuro ou tocar em um animal).

DESENVOLVIMENTO COGNITIVO

• Leva tudo “ao pé da letra”. Não entende metá-
foras ou trocadilhos.

Dica: Sempre que usar expressões, metáfo-
ras ou trocadilhos, explique às crianças os 
seus significados. Certamente, um pequeno 
de 3 anos ficará assustado e enojado ao ou-
vir que você “engoliu um sapo”. 

• Apresenta maior interesse por atividades de 
desenho e pintura.

Dica: Proporcione formas divertidas e dife-
rentes de desenhar e pintar, como usar giz 
de quadro para desenhar na calçada ou no 
asfalto, canetas apropriadas para pintar  
vidros ou azulejos, carvão vegetal para de-
senhar em papéis de diferentes cores e tex-
turas, etc.

©Shutterstock/Kingcraft
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DESENVOLVIMENTO SOCIAL

• Imita os adultos.

Dica: Lembre-se de que você é espelho para o 
seu filho. De nada adianta você insistir para o 
seu pequeno comer frutas e verduras, se você 
passa longe desses alimentos, por exemplo.

• Está cada vez mais sociável. Gosta de brin-
car com outras crianças e de fazer amigos. 
Porém, apresenta dificuldade para partilhar 
brinquedos.

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. 

• Demonstra negação e oposição como forma 
de conquistar a sua autonomia. 

Dica: Auxilie o seu filho a parar de falar “não”, 
falando menos “não” também. Os adultos 
dizem tanto essa palavra às crianças que já 
nem percebem o negativismo. Deixe o “não” 
para momentos realmente necessários, por 
exemplo: em vez de dizer “não grite”, ten-
te: “Vamos falar baixinho?”, em vez de dizer 
“Não pise na grama”, explique: “aqui só po-
demos andar pela calçada”.

• Aprecia escutar histórias e inventar enredos a 
partir das ilustrações dos livros. 

Dica: Leia diariamente para o seu filho e le-
ve-o com frequência a bibliotecas e livrarias.

• Compreende a maior parte do que ouve, seu 
vocabulário está cada vez mais extenso, po-
rém, por vezes é pouco compreensível para as 
outras pessoas.

Dica: Quanto mais você ler, cantar e conver-
sar com o seu pequeno, mais ele desenvol-
verá a oralidade. 

• Aprende a identificar cores e formas simples.

Dica: Brinquem de encontrar cores e forma-
tos, no cotidiano, em passeios simples, como 
na ida ao supermercado.

• Repete pequenas sequências numéricas, como 
de 1 a 5.

Dica: Apresente ao seu filho como os núme-
ros são usados no cotidiano, por exemplo: 
nos números das casas, nas placas de car-
ro e de limite de velocidade, nos números 
de telefone, nas etiquetas, nos sapatos, etc. 
Ensine-lhe, também, de maneira divertida e 
concreta, como os números se relacionam a 
uma determinada quantidade, por exemplo, 
solicitando ao pequeno que distribua guar-
danapos à mesa.

• Demonstra curiosidade sobre o funcionamento 
de tudo que o cerca e com frequência pergun-
ta sobre os “porquês”.

Dica: Caso não saiba uma resposta, não in-
vente, muito menos minta para tentar saciar 
a curiosidade de seu pequeno. Explique-lhe 
que vocês poderão, juntos, pesquisar sobre o 
assunto.
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sentimentos e comunicar que não está sabendo li-
dar, 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 gera 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. 

Por volta dos 3 anos de idade, a criança já tem 
condições de se expressar verbalmente em vez de 
morder. Por isso, pode ser orientada a agir dife-
rentemente. Entra em cena, portanto, o papel do 
adulto, que deve conduzir a situação e auxiliar a 
criança a resolver seus conflitos sem necessitar do 
uso de mordidas.

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.

•  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.

•  Nunca use de agressividade com a criança que 
morde, pois isso não vai ajudá-la a entender 

• Compreende melhor a organização e a passa-
gem do tempo. 

Dica: Manter uma rotina auxilia a criança a 
saber o que está por vir, dando-lhe uma sen-
sação de controle e segurança.

PARA SABER MAIS...
MORDIDAS: AGRESSIVIDADE OU 
COMUNICAÇÃO?

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

Mordidas, assim como as birras, também se rela-
cionam com a dificuldade da criança em verbalizar 
os seus sentimentos. Apesar disso, “o mordedor” é 
sempre vilão. Afinal, nenhum familiar sente-se bem 
ao constatar que seu pequeno foi mordido e ele não 
estava por perto para defendê-lo ou sequer socor-
rê-lo. Da mesma maneira, os familiares também não 
querem que seu filho morda alguém.

A situação da mordida é muito difícil para am-
bas as famílias, tanto daquela criança que mordeu 
quanto daquela que foi mordida. Gera inseguran-
ças, medos, angústias e até revolta.

Porém, é preciso entender os porquês de as 
mordidas ocorrerem. Para isso, devemos consi-
derar que o primeiro contato da criança com o 
mundo é pela boca. Todo ser humano tem a ne-
cessidade da descoberta, e a criança pequena, 
toda vez que coloca um objeto na boca, amplia o 
conhecimento que possui sobre o meio que a ro-
deia. Aceitar ou rejeitar um alimento, por exemplo, 
é uma das formas de comunicar as suas vontades 
e 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 maneira de liberar 
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que está errada. Geralmente, as crianças que 
mordem não têm noção de sua força e não 
percebem que estão machucando o colega.

•  Quando presenciar uma mordida, não grite, 
nem faça um discurso muito elaborado. Abai-
xe-se na altura da criança, mude o tom de voz –  
sendo firme – e, com expressão de desapon-
tamento, diga: “Não pode! Machuca o colega!” 
Em outra oportunidade, converse com a crian-
ça sobre o ocorrido.

•  Se a situação for persistente, tanto no caso de 
seu filho ser mordido quanto no caso de ele 
morder os colegas, converse com os professo-
res, Coordenação ou Direção da escola. Vale a 
pena também ouvir a opinião do pediatra!

CHOROS E BIRRAS
O comportamento da criança ao não conseguir 

o que quer pode ser muito variável. Ela pode cho-
rar sem parar, pode ficar só choramingando, pode 
também demonstrar seu contragosto ficando mui-
to zangada, esperneando, por exemplo. É natural 
esse comportamento, afinal, ela precisa externar 
seus sentimentos.

Muitos adultos rotulam esse comportamento 
infantil, classificando-o como “birra”. A verdade é 
que a birra não acontece apenas quando a criança 
é contrariada, mas também quando não consegue 
expressar o que está sentindo.

Esse comportamento ainda é muito presente em 
crianças de 3 anos, pois, por mais que a fala, nessa 
faixa etária, esteja evoluindo (e muito), por vezes a 
própria criança não consegue saber o que a incomo-
da, como sono, fome, cansaço, irritação e até medo. 
Nesses casos, a birra é desencadeada por motivos 
que muitas vezes não se relacionam à sua causa.

A reincidência desses comporta-
mentos é um sinal de que a criança 
precisa de ajuda, pois não está en-
contrando outra forma de expres-
sar o que sente ou de encontrar  
alternativas para lidar com sua 
frustração.

É preciso que os familiares ajudem a criança, de-
monstrando que a compreendem e indicando-lhe 
novas formas de se expressar, para que, assim, não 
se irrite de maneira desnecessária e não chore des-
controladamente. Os familiares podem mostrar, 
por meio da conversa, como a situação pode ser 
resolvida, que o seu desejo – se for o caso – poderá 
ser correspondido em outro momento e que, mui-
tas vezes, o “não” é necessário.

Durante uma crise de birra, recomenda-se 
sempre que os familiares mantenham a calma e se 
mostrem firmes, sem voltar atrás ao que estabele-
ceram e combinaram previamente com a criança. 
Agindo assim, a tendência é a criança perceber o 
comportamento dos pais/responsáveis e concluir 
que seu choro não a levará a conseguir o que de-
seja. O caminho sempre será o diálogo.

Porém, há casos em que a birra foge do contro-
le da própria criança. Portanto, é preciso ajudá-la. 
Pegá-la carinhosamente no colo, confortá-la, ofe-
recer água, dar um abraço amoroso, sem deixar de 
mencionar claramente que aquele comportamento 
não vai mudar a sua decisão.

É preciso ter firmeza, sem perder o carinho 
pelo pequeno. É crucial os adultos serem sensíveis 
a fim de entender esses comportamentos e saber 
conduzi-los, afinal por toda a vida a criança vai se 
deparar com regras sociais, com limites que indi-
cam e determinam deveres e direitos. Portanto, é 
preciso que as nossas crianças aprendam a lidar 
com frustrações.

É de grande valor que os familiares e educado-
res troquem informações sobre o comportamento 
da criança, para que, assim, possam 
estabelecer a melhor forma de 
conduzir as situações, ensinan-
do-a a aprender a conviver 
em sociedade.

©Shutterstock/Kamelia Ilieva
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3 ANOS: FASE DA MENTIRA OU 
DA IMAGINAÇÃO?

Você já deve ter notado há al-
gum tempo que seu filho está 
entrando em uma fase de muita 
fantasia e imaginação. Ela se ini-
cia próximo aos 2 anos de ida-
de, chega ao seu ápice entre 
os 3 e 4 anos e perdura até 
por volta dos 7 anos.

Nesse período, tudo 
é possível! O cabo de vassou-
ra vira cavalo, monstros podem 
habitar o guarda-roupa ou o 
escuro do quarto, amigos imagi-
nários começam a aparecer, príncipes e princesas 
são sempre bons e o lobo é sempre o malvado da 
história, enredos mirabolantes e com detalhes im-
pressionantes são inventados como se tivessem 
realmente sido vivenciados.

Junto a tudo isso é comum, ainda, que o seu 
pequeno queira ir à escola, mercado e até a um ca-
samento vestido de super-herói ou de princesa ou, 
ainda, que acredite que uma peça de roupa tenha 
poderes mágicos. Para a criança, a fantasia lhe dá 
a sensação de poder e segurança, é como se, por 
meio dela, tudo estivesse sob controle.

A princípio, tamanha imaginação e fantasia po-
dem assustar os familiares e até mesmo os profes-
sores. Entretanto, é preciso compreender que essa é 
apenas mais uma fase do desenvolvimento infantil e 
é muito importante e saudável que seja experimen-
tada plenamente. Por meio dela, as crianças podem 
compreender melhor o mundo que as cerca, podem 
imitá-lo, ressignificá-lo e, assim, solucionar os seus 
conflitos e emoções. Acredite: essa é a base para, 
no futuro, as crianças encontrarem mais facilidade e 
criatividade para resolver problemas!

Aos 3 anos, será muito provável que você en-
contre seu filho conversando com os brinquedos, 
imitando os professores e outros adultos de sua 
convivência e brincando de faz de conta (médico, 
casinha, supermercado, escritório, etc.). Isso tudo 
é normal e esperado! 

Outra dúvida muito co-
mum dos familiares é sobre 

o discurso e atitudes do filho: O meu pequeno 
mente ou imagina? Se você convive com um pe-
queno de 3 anos, provavelmente já presenciou 

uma história rica em detalhes que você tem cer-
teza de que seria impossível acontecer, mas que, 
para a criança, é a mais pura verdade! Ou, en-

tão, presenciou a criança dizendo que não 
comeu uma bolacha, mesmo quando 

a sua roupa está cheia de migalhas! 
Sabe por que isso ocorre?

Porque a criança, nessa 
idade, ainda não sabe distin-
guir fantasia e realidade, en-
tão quando encontra-se sob 

fortes emoções ou quando não sabe 
como lidar com uma situação, ela mui-
tas vezes “foge da realidade” e a re-

cria para o seu benefício e bem-estar. Dessa 
maneira, para a criança de 3 anos, o produto da sua 
imaginação é verdadeiro, sim, pois ainda não apren-
deu a conceituar a mentira.

A “mentira” para infringir uma regra social, 
aquela para “tirar proveito de situações”, é pratica-
da por crianças mais velhas. Aos poucos, podemos 
e devemos incentivar a sinceridade, sem podar 
a imaginação e a criatividade infantil.

Você pode estar pensando: Mas 
como devo agir frente a uma mentira ou 
a uma história mirabolante? Confira al-
gumas dicas:
•  Escute a criança com atenção e 

tente identificar os sentimentos 
dela na situação.

•  Nunca chame a criança 
de mentirosa, nem a ex-
ponha na frente de cole-
gas ou de outras pessoas.

•  Mantenha a calma e seja breve em suas expli-
cações. Se, ao contrário, você gritar e acuar a 
criança, ela poderá ter medo de lhe contar a 
verdade, o que desencadeará mais “mentiras”.

•  Incite a dúvida e faça o pequeno refletir. Por 
exemplo, em uma situação em que você tem 
certeza que a criança está “inventando”, per-
gunte: É mesmo? Você tem certeza?

©Shutterstock/alphaspirit
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•  Explique-lhe também as consequências práti-
cas de uma mentira, incentivando o seu peque-
no a se colocar no lugar do próximo.
Confira, agora, sugestões para potencializar a 

imaginação e a criatividade do seu pequeno:
•  Leia muitas histórias e repita as preferidas da 

criança muitas e muitas vezes. 
•  Conte e invente histórias, sem o apoio de livros, 

apenas usando o recurso da voz, para que a crian-
ça crie, na sua imaginação, o enredo contado.

•  Limite o acesso a brinquedos eletrônicos e às telas 
(celulares, tablets, computadores e TVs) e acom-
panhe a programação a que seu filho tem acesso.

•  Deixe ao alcance de seu filho brinquedos e ob-
jetos que incentivem a criatividade, uma toalha 

pode virar uma capa; uma almofada, um escudo; 
um canudinho, uma varinha mágica; etc.

•  Crie um baú da imaginação, pode ser uma caixa 
de papelão com objetos variados, como lenços, 
tecidos, lãs, tampas de embalagens, acessórios 
variados, como luvas, chapéus, óculos, etc. Aos 
poucos, acrescente novidades a essa caixa e ins-
tigue a curiosidade infantil para desvendá-las.

•  Invente uma história e peça ao pequeno para 
continuar.

•  Brinque de “jogo dos porquês”, invertendo a 
lógica e fazendo perguntas à criança, levando-a 
a pensar sobre causas, consequências, funcio-
namentos, etc.

•  Criem músicas juntos, usando rimas simples e 
fatos do cotidiano.
Caso seu filho afaste-se o tempo todo da sua 

identidade, não compreendendo o que é fantasia e 
realidade, converse com o pediatra. 

Lembre-se de que essa também é a fase do 
encantamento e das descobertas. Por isso, fique 
atento às brincadeiras de faz de conta, porque elas 
nos transmitem mensagens importantes de como 
as crianças estão compreendendo o mundo e li-
dando com ele. 

ORALIDADE: SOLTANDO A LÍNGUA!

Crianças de 3 anos aumentam o seu vocabulário a cada dia. Nessa fase é muito comum 
começarem “as pérolas”, aquelas falas engraçadas que expressam o jeitinho especial de 
seu filho pensar e compreender o mundo que o cerca. Use este espaço para registrar 
algumas das “tiradas” de seu filho!
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A criança de 3 anos já consegue ter conversas 
simples, formula frases mais longas, muitas delas 
acompanhadas do pronome “meu”. Conseguem 
dizer o próprio nome e idade, relatar um aconteci-
mento simples e criar um enredo de uma pequena 
história com base nas imagens de um livro.

Outra fala muito presente em crianças de 3 anos 
é a famosa pergunta: Por quê? A curiosidade im-
pulsiona os pequenos a aprender 
muito e, também, a ampliar 
significativamente o vocabu-
lário. Por isso, é importante 
dar atenção à criança e res-
ponder às suas dúvidas e 
inquietações.

Além disso, quan-
do estamos nos co-
municando com o pe-
queno, ele se sente 
importante e procura 
nos falar da maneira mais clara possível. Por essa 
razão, irrita-se com muita facilidade quando não 
consegue ser entendido em sua comunicação. É 
preciso apoiá-lo, incentivá-lo, pois está em fase de 
construção de seu vocabulário.

É necessário que cada palavra pronunciada 
de forma não convencional não seja repetida pelo 
adulto. Essa palavra deve ser pronunciada da ma-
neira correta e de forma natural. Por exemplo, a 
criança diz: Eu “quelo papá”. Os familiares podem 
repetir: Ah, você quer comer!

Além disso, a família deve incentivar a oralidade 
em todas as situações, lembrando que suas atitudes 
serão sempre o espelho para a criança. Falar com 
ela olhando nos olhos lhe dá mais segurança e con-
fiança, e isso favorece o aprendizado. Lembre-se de 
que a criança só irá falar se você não falar por ela!

Ler histórias e cantar para a criança também in-
centiva a linguagem, e ela poderá desenvolver cla-
reza, sequência lógica de fatos, ampliação de pala-
vras conhecidas, além da dicção propriamente dita.

Por outro lado, fique de olho nos brinquedos 
eletrônicos e no uso das telas (celulares, tablets e 
TVs), pois, ao contrário do que muitos familiares 
pensam, esses equipamentos, quando usados em 

demasia, exigem uma atitude passiva e sem intera-
ção, o que atrasa o desenvolvimento da linguagem 
dos pequenos!

Sinal de alerta!

Caso seu filho tenha 3 anos ou mais e sua fala 
não tenha evoluído, continuando a se comunicar 
com expressões simples como “au au”, “co có”, ou 
se omite, troca ou inverte sons das letras, como 
“dato” para “gato”, ou ainda se apresenta gagueira, 
procure o pediatra para uma avaliação. 
GUIA Crescer do Comportamento, 2003, p. 39

RETIRADA DEFINITIVA DAS FRALDAS?!
Na faixa etária dos 3 anos, é comum as crianças 

permanecerem usando fraldas no período da noite, 
ainda que, durante o dia, já tenham controle do xixi 
e do cocô. Isso acontece porque, normalmente, a 
sensação de bexiga cheia ainda não é o suficiente 
para acordá-las, e o xixi – e, às vezes, também o 
cocô – escapa. Mesmo que já tenha saído da fralda 
da noite, é possível que ocorram “escapadas” e a 
criança acorde molhada. É um período que exige 
muita paciência dos familiares, para que a criança 
sinta a segurança de que necessita. 

Confira como contribuir ainda mais para o su-
cesso do desfralde noturno lendo estas dicas:
 1. Tenha certeza de que seu filho está pronto para 

iniciar o processo de retirada total das fraldas. 
Um forte indício disso é que as fraldas da noite 
começam a amanhecer secas. 

 2. Se possível, proteja o colchão com 
um forro impermeável e provi-
dencie algumas mudas de len-
çóis e cobertores, para o caso de 
haver necessidade de trocar.

 3. Ofereça pouco líquido perto 
da hora de a criança ir dor-
mir e leve-a para fazer xixi 
antes de se deitar. Mesmo 
que ela diga que não está 
com vontade, é preciso 
sentá-la no vaso sanitário e 
aguardar o tempo dela.

 4. No caso de escape, conver-
se com a criança e reinicie 
o processo. Não brigue 
com ela, tampouco volte 
a colocar a fralda.

©Shutterstock/Andrey_Kuzmin
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5. Outra maneira de auxiliar nesse processo é re-
correr ao apoio da literatura infantil. Para isso, 
sugerimos alguns livros divertidos que tratam 
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.

KELLY, Mij. Cadê o meu penico? São Paulo: 
Companhia das Letrinhas, 2012.

Lembre-se de que as palavras-chave para esse 
momento são paciência, amor e dedicação.

CHEGADA DO IRMÃOZINHO
Não é fácil para a criança pequena entender 

que os pais tão amados vão ter outro filho. A crian-
ça pequena sente muita dificuldade em dividir. 
Portanto, dividir o carinho dos familiares com outra 
pessoa que está chegando não é tarefa fácil.

A melhor maneira para minimizar os prováveis 
ciúmes é sempre contar a verdade à criança, mes-
mo que ela seja bem pequena. Explique-lhe que a 
barriga da mãe irá crescer, pois lá dentro tem um 
irmãozinho. As crianças maiores já são capazes de 
compreender melhor o fato de que um irmãozinho 
está chegando. Envolva a criança nesse momen-
to, fazendo com que ela participe de todas as mu-
danças na rotina da casa. Conte sobre a mudança 
que vai ocorrer com o corpo da mãe, peça ajuda 
para a preparação do quarto do bebê que vai che-
gar, solicite a participação da criança na escolha 
de peças de roupas e de acessórios para o bebê, 
enfim, possibilite que essa nova fase seja boa para 
ela também.
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Apesar de o ciúme ser inevitável, as reações da 
criança estarão associadas à forma como os fami-
liares irão conduzir a gravidez.

Veja algumas dicas para conduzir esse momen-
to de forma mais tranquila e harmoniosa, sem ge-
rar conflitos ou inseguranças para o seu filho.
•  Nesse período, se possível, não faça nenhuma 

mudança na rotina do seu filho, como tirar a 
chupeta, mudar de quarto, colocar na escola; 
pois a chegada do novo irmãozinho já é uma 
grande mudança para ele e vai exigir uma séria 
adaptação.

•  Incentive o seu filho a passar a mãozinha na 
barriga da mãe para que possa sentir o bebê.

•  Na hora de preparar a decoração do quarto do 
bebê, envolva o seu filho nos preparativos.

•  Leve o seu filho para algumas ultrassonogra-
fias, geralmente são momentos encantadores, 
pois neles a criança passa a ver de fato o ir-
mãozinho ou a irmãzinha.

•  Incentive-o a participar da escolha do nome do 
bebê.

•  Prepare o seu filho para o período que a mãe 
vai se ausentar de casa para ir à maternidade. 
Comunique que ela vai se ausentar por uns 
dias, mas que logo estará em casa, trazendo o 
novo irmãozinho.

•  No dia da ida para a maternidade, deixe o fi-
lho mais velho com alguém de quem ele goste 
muito.

•  Quando o bebê chegar em casa, você pode pe-
dir que o filho mais velho ajude em pequenas 
tarefas e cuidados. Peça que alcance uma fral-
da, um brinquedo, por exemplo.

•  O pai, nesse período, tem um papel muito im-
portante, pois seu tempo estará mais livre e 
poderá dar uma assistência maior ao filho mais 
velho. Levá-lo para passear, realizar tarefas do 
dia a dia na companhia dele e, principalmente, 
brincar.
Com o tempo, o filho mais velho perceberá que 

não perdeu nada. Na verdade, vai notar que ga-
nhou mais uma pessoa para lhe fazer companhia e 
para brincar e se divertir.

Fica claro que o mais importante, nessa fase 
inicial da chegada do irmãozinho, é dar muito ca-
rinho para o filho mais velho. É preciso, também, 
compreender algum retrocesso que, porventura, 
possa vir a existir em suas atitudes, como voltar a 
fazer xixi na roupa ou pedir para usar chupeta no-
vamente. Esses comportamentos são uma forma 
de chamar a atenção dos pais e familiares. É pre-
ciso estar disponível e compreender as mudanças 
no comportamento da criança, desse modo ela se 
sentirá tão amada quanto antes. O próximo passo 
é colaborar para que se criem laços afetivos entre 
os irmãos e, assim, eles possam se tornar bons ami-
gos e companheiros.
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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 rejeita? Anote-as no quadro 
a seguir.

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 a criança torcer o nariz para uma comida. Ao contrário, persista, mas nunca a 
force a comer. Incentive-a, ao menos, a experimentar novos sabores!

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 
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GRUPO 320

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 sejam 
saudáveis e que a criança se sente à mesa com os 
familiares. Siga sempre as orientações do pediatra 
de seu filho e, além disso, informe-o caso a criança 
apresente alguma rejeição ou alergia alimentar.

Recomenda-se evitar frituras, refrigerantes, ali-
mentos muito condimentados e/ou industrializa-
dos (alimentos de preparo instantâneo, fast food, 
embutidos, biscoitos recheados, sucos de caixinha, 
etc.), além de excesso de sal e de açúcar. Saiba que 
o consumo desses alimentos pode provocar pro-
blemas de saúde, como obesidade, pressão alta, 
colesterol alto, cáries, etc.

Confira algumas dicas para uma alimentação 
adequada e saudável:

 — Fazer de alimentos in natura ou minimamente 
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 decorados estimulam o apetite, auxiliando na 

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

É importante incentivar a autonomia das crian-
ças no momento da alimentação. Mesmo que isso 
possa significar roupas, móveis e chão sujos, favo-
reça esse momento de descoberta, que contribui 
não só para a formação dos hábitos alimentares, 
mas também para a autoestima e o aprimoramento 
da coordenação motora. Esteja sempre por perto e 
atento, para evitar acidentes.

Outro fator importante são os horários das 
refeições, que devem seguir uma rotina diária. O 
momento da refeição deverá ser de tranquilidade,  
aprendizagem e prazer. 

DE OLHO NA LANCHEIRA

A maioria das escolas fornece alimentação 
preparada de maneira equilibrada e com acompa-
nhamento nutricional. Mas a lancheira é sempre útil 
para os passeios de final de semana e viagens.

Ao preparar a lancheira dos pequenos, 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. 

A Sociedade Brasileira de Pediatria sugere al-
guns lanches saudáveis a serem incluídos na dieta da 
criança, como: iogurte natural, cereal, pão integral, 
patê de ricota, geleia de fruta, frutas, 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.
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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 (da-
masco, 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.

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.

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.

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 consequências 
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 ela 
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.
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GRUPO 322

 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 3 anos precisa de 11 a 12 horas diá-
rias de sono, incluindo uma soneca de aproximada-
mente 1 hora durante o dia. À noite, a criança precisa 
dormir 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.

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 incentive a criança a fazer atividades agi-
tadas perto da hora de dormir, pois isso pode 
mantê-la desperta. Possibilite brincadeiras mais 
tranquilas nesses horários.

• Determine um horário regular para o pequeno 
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 as crianças e 
prepará-las para dormir é dar um banho morno 
e incentivá-las 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 às crianças que 
estão em processo de desfralde.

•  Caso seu filho tome mamadeira antes de dor-
mir, incentive-o a fazer isso sentado, pois ma-
mar deitado favorece infecções de ouvido.

Em crianças pequenas, a falta de sono pode 
estar ligada a causas de saúde ou emocionais. As 
causas emocionais podem ter sido acionadas por 
mudanças no seu cotidiano − a chegada de um ir-
mão, a falta de alguma pessoa querida, entre mui-
tos outros fatores. 
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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 ca-
bos e de aparelhos elétricos.

Queimaduras

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

• Cuide com caixas de fósforos, pois a criança 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.

• 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.

Medicamentos

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

• Não ofereça à criança medicamentos sem 
prescrição ou orientação médica.

• Antes de ministrar algum medicamento, verifique 
se ele ainda está dentro do prazo de validade.

Intoxicações

• É fundamental fazer rigorosa triagem nos ar-
mários baixos, como os que ficam sob a pia da 
cozinha, para averiguar se há algum produto 
com substâncias cáusticas, detergentes, pro-
dutos de limpeza e até venenos (para formigas, 
baratas, ratos, etc.) que, quando ingeridos, po-
dem causar consequências graves e até fatais. 
Esses produtos devem ficar em locais altos, 
fora do alcance da criança.
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GRUPO 324

• Não reaproveite embalagens, como garrafas 
de refrigerante, para armazenar produtos de 
limpeza. A criança tem boa memória visual e 
poderá ingerir substâncias altamente tóxicas 
julgando 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 co-
pos, garrafas, pratos e travessas, pois, ao que-
brarem, 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 prevenção de aci-

dentes 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!

O QUE POSSO FAZER PARA EVITAR 
ACIDENTES

ACOMPANHAMENTO MÉDICO: DOUTOR, 
NÃO SÓ PARA A DOR!

As visitas periódicas ao pediatra são necessá-
rias para que haja acompanhamento do crescimen-
to e do desenvolvimento integral da criança.

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. 

Nessa faixa etária, o ideal é que a criança tenha 
uma consulta com o pediatra a cada seis 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 pequeno ao pediatra, leve tam-
bém a carteirinha de vacinação. Nela, o profissional 
poderá fazer todas as anotações relevantes sobre 
o crescimento da criança, bem como alertar sobre 
o calendário de vacinas.
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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 para os 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, reações e compor-
tamentos sofrem variações inesperadas. Cada situa-
ção será vivenciada pela criança de maneira única 
e cada criança poderá apresentar comportamentos 
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 chore quando se aproximam da escola, desde 
o primeiro dia, ou, ainda, que ela choramingue 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, 
causando insegurança 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 uma 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 os tópicos a seguir.

PARCERIA QUE EDUCA

Para que a criança realmente sinta-se segura, é 
importante que a escola e a família sejam parceiras 

e trabalhem unidas para o seu bem-estar. Isso sig-
nifica 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 ou mãe) 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 acompa-
nhante deverá ocorrer de forma gradativa, até que 
a criança esteja totalmente adaptada à sua nova 
rotina. Agindo assim, ela sentirá segurança e ale-
gria 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 demais funcionários 
que ofereçam a atenção de que a criança neces-
sita. Buscá-la no horário estipulado favorece 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 exem-
plo, confiará que, naquele momento, eles de fato 
chegarão para buscá-la.

DESPEDIDA AFETIVA E SEGURA

O momento da despedida da família, ao chegar 
à escola, é de extrema importância para a criança. 
É preciso que os familiares se despeçam dela de 
maneira breve, dando-lhe um beijo e um abraço 
apertado e dizendo, 
de maneira segura, 
que voltarão para 
buscá-la. 
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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. Esse comportamento 
pode transmitir muita insegurança e tornar a 
adaptação muito 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 irão buscá-la! 

FOCO NA COMUNICAÇÃO!

A comunicação é um dos principais ingredien-
tes para o sucesso na adaptação. Porém, saiba que 
nos comunicamos com o corpo todo. Então, de nada 
adiantará você falar ao seu pequeno que ele ficará em 
um lugar muito legal e divertido, se você não acredita 
nisso e volta e meia está chorando quando vai deixá-
-lo na escola ou quando fala sobre a adaptação.

Sempre converse com ele, antecipando o que 
vai acontecer, onde ele ficará, com quem, o que fará, 

etc. Faça isso com segurança! Caso você não esteja 
seguro, reflita sobre o que está ocasionando esse 
sentimento e marque uma conversa com os profes-
sores ou Coordenação e Direção. 

Outra medida que ajuda muito na adaptação 
é contar aos professores todos os “segredinhos” 
sobre a criança. Caso ela tenha um jeitinho espe-
cial de dormir, as suas preferências e restrições 
alimentares, maneiras de acalmá-la (uma música, 
chupeta, cheirinho, colo, etc.). Quanto mais os pro-
fessores 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 trans-
mita 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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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 
melhor! 

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 as 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 e ainda outros benefícios 

se concretizem, a leitura de uma história deve ser 

uma atividade prazerosa entre a criança e seus 
familiares, deve, também, se constituir em uma 
forma mágica de brincar com as palavras, incenti-
vando 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 reali-
dade por meio da fantasia. Por isso, é preciso ofe-
recer várias fontes de literatura, como contos, his-
tórias sem texto escrito (somente com ilustrações), 
fábulas, poemas, entre outros. Identificar assuntos 
que chamem a atenção dos pequenos pode ser um 
bom começo para incentivar o gosto pela leitura.

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 pequeno a livrarias e bibliotecas, des-
de cedo.

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

•  Leia a mesma história quantas vezes o seu pe-
queno desejar, pois, quando isso ocorre, geral-
mente a criança encontra na história alguma 
relação com o que está enfrentando e sentin-
do. Ou então, sente-se bem pelo fato de o en-
redo e o final nunca mudarem.

•  Dê livros de presente e incentive seu pequeno 
a guardá-los com carinho, mas não vale deixá-
-los na prateleira, livros devem ser lidos!
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DICAS DE LIVROS PARA O SEU PEQUENO

Prefira histórias curtas e ritmadas, com ilustrações atraentes, preferencialmente com personagens que 
façam parte do cotidiano da criança (animais e brinquedos, por exemplo). 

Seguem algumas sugestões de leitura:

ALPHEN, Jean-Claude R. A semana dos monstros. 
Curitiba: Positivo, 2013.

BAUMANN, Anne-Sophie. 1, 2, 3, estrelas! 
Contando na natureza. Rio de Janeiro: Pequena 
Zahar, 2014.

BELINSKY, Claudia. A casa dos beijinhos. São 
Paulo: Companhia das Letrinhas, 2007.

COELHO, Rogério. O gato e a árvore. Curitiba: 
Positivo, 2013.

DRUCE, Arden. Bruxa, bruxa, venha à minha festa. 
São Paulo: Brinque-Book, 2007.

EMBERLEY, Edward R. Vai embora, grande 
monstro verde! São Paulo: Brinque-Book, 2009.

FAULKNER, Keith. A girafa que cocoricava. São 
Paulo: Companhia das Letrinhas, 2001.

______. O ursinho apavorado. São Paulo: 
Companhia das Letrinhas, 2002.

FURNARI, Eva. Você troca? 2. ed. São Paulo: 
Moderna, 2002.

HAYES, Fiona. Quem está escondido? São Paulo: 
ABC Press, 2009. (Aprenda com as mãozinhas).

JOLY, Fanny; NOEL, Jean. Quem tem medo do escuro? 
São Paulo: Scipione, 2003. (Quem tem medo?).

JUNQUEIRA, Sonia; FARGAS, Flávio. Amora. 
Curitiba: Positivo, 2009. (História à vista!).

KLINTING, Lars. O castor cozinheiro. São Paulo: 
Callis, 2007. (Castor).

KOZMINSKI, Edson L. As três partes. São Paulo: 
Ática, 2009.

MACHADO, Ana Maria. Brincando de sombra.  
São Paulo: Global, 2001.

MCBRATNEY, Sam. Adivinha quanto eu te amo. 
São Paulo: WMF Martins Fontes, 2002.

MEYER, Luiza. Bagunçado ou bem guardado?  
São Paulo: Matrix, 2008.

MISENTA, Marisol. Ter um patinho é útil. São 
Paulo: Cosac Naify, 2013.

MUNIZ, Flávia. Sabino e Danado. Curitiba:  
Positivo, 2011. (Hora Viva).

SEDER, Rufus B. Galope! São Paulo:  
Sextante, 2007.a

______. É gol. São Paulo: Sextante, 2009.

STARKE, Katherine. Meu gatinho. São Paulo: 
Melhoramentos, 2003.

VAN GENECHTEN, Guido. Assim como você. São 
Paulo: Saber e Ler, 2014.

VILELA, Fernando. Abrapracabra. São Paulo: 
Brinque-Book, 2012.

VILLELA, Bia. Dia de sol na fazenda. Curitiba: 
Positivo, 2008.

VINCENT, Gabrielle. A pequena marionete. São 
Paulo: Editora 34, 2007.

WOOD, Audrey. A casa sonolenta. 16. ed. São 
Paulo: Ática, 2002.

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

ZIRALDO. O bichinho da maçã. São Paulo: 
Melhoramentos, 2011.
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“BRINCÁ DI QUÊ? PRA QUÊ?”

BRINQUEDOS E BRINCADEIRAS 
INDICADOS PARA CRIANÇAS DE 3 
ANOS

• Balanço.
• Bolas de diferentes tamanhos e cores.
• Bolhas de sabão.
• Bonecas e bonecos.
• Blocos de brinquedos para empilhar.
• Brinquedos musicais.
• Brinquedos de encaixar e desmontar.
• Brinquedos e objetos que incenti-

vem o faz de conta (fantasias, te-
cidos, caixas de papelão, paneli-
nhas, comidinhas, ferramentas, 
carrinhos, etc.).

• Cabanas e casinhas. 
• Carrinhos, caminhões, 

trenzinhos, etc.
• Carrinho de 

boneca(o).
• Esconde-esconde.
• Fantoches.
• Jogo da memória de poucas peças.
• Massinhas para modelar.
• Móveis para brincar de casinha 

(mesinha, cadeirinha).
• Quebra-cabeça de poucas peças.
• Quadro de desenhar (com giz ou caneta atóxica).
• Roda (cirandas).
• Sucatas (higienizadas e sem rótulos, como roli-

nho de papel toalha e higiênico, potes variados, 
caixinhas, garra-
fas de PET).

CADEIRAS 
IANÇAS DE 3 

manhos e cores.

s para empilhar.

xar e desmontar.
s que incenti-

(fantasias, te-
elão, paneli-
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. 
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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 vividos 
na infância são guardados carinhosamente na lem-
brança e acompanham o adulto para sempre.

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

Ao brincar com os pequenos, os familiares am-
pliam o vínculo afetivo e proporcionam o diálogo, 
que é fundamental durante toda a vida. Nas brinca-
deiras, 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 brinca-
deiras prediletas daquela época. Da mes-
ma maneira, esteja disposto e disponível 
para aprender novas brincadeiras com o 
seu filho, afinal a escola sempre apresen-
tará novidades e a criança se sentirá muito 
orgulhosa em poder lhe ensinar algo novo.

A seguir, há uma lista com algumas 
possibilidades de brinquedos e brincadei-
ras indicadas para esta faixa etária. 
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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 com 
giz ou fitas adesivas no chão, etc.).

• 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 
brinquedos, mas faça isso de forma edu-
cativa, usando 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 can-

tarolar para seu pequeno? Ela, além de embalar e 
divertir em diferentes momentos, auxilia no desen-
volvimento, desde aprimorar a audição até desen-
volver noções de tempo e espaço.

[...] 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, por exemplo, samba, 
jazz ou blues?

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

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

• 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 ro-
tina, como tomar banho e escovar os dentes.

• Incentive o seu pequeno a movimentar o corpo, 
conforme o ritmo das canções, permitindo-lhe 
que se movimente livremente.

• Proporcione momentos de criação de sons e 
barulhos, como batucar uma panela com co-
lher de pau ou chacoalhar uma caixa com coi-
sas dentro.

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

• Apresente o maior número 
possível de instrumen-
tos musicais ao seu 
pequeno, se possível, 
deixando-o explorar 
o seu funcionamen-
to (tocar as cordas 
de um violão, as te-
clas de um piano, etc.).

• Leve o pequeno, quando 
possível, a apresentações 
musicais, mas respeite o 
tempo dele caso ele fique 
irritado.

• Apresente rimas aos peque-
nos, em poesias, cantigas 
infantis ou em parlendas, 
que podem ser cantaro-
ladas em diferentes mo-
mentos da rotina.
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