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A etapa que se inicia no nascimento e se estende até os seis anos da 
criança é conhecida como “primeira infância”. Esse é um momento crucial, 
pois é nele que são construídas bases físicas, emocionais, sociais e 
intelectuais que terão um grande impacto em toda nossa vida. Além disso, 
é um momento decisivo no processo de desenvolvimento cerebral, sendo 
considerado por muitos pesquisadores da atualidade como uma “janela de 
oportunidades”, ou seja, um período único, no qual as experiências vividas 
deixam impactos tanto no número de novas conexões neurais quanto na 
qualidade dessas conexões.
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Neste Guia, queremos apresentar aos cuidadores um conjunto de 
experiências essenciais para as crianças na primeira infância. Entendemos 
que quanto maior a qualidade dessas experiências, maior será seu impacto 
no desenvolvimento integral da criança, ou seja, em todas as áreas 
anteriormente mencionadas (física, emocional, social, intelectual e cerebral). 
Importante dizer que essas áreas funcionam e desenvolvem-se de maneira 
articulada, portanto, uma única experiência, ainda que tenha algum foco 
específico (ex. cuidados com a higiene), impactará não só o aspecto físico, 
mas todos os demais. 

 
Assim, são objetivos do Guia:

• Orientar pais e demais cuidadores em relação às principais necessidades 
e experiências que devem ser respeitadas e garantidas a crianças de zero 
a seis anos, visando promover bem-estar e desenvolvimento saudável na 
primeira infância. 

• Subsidiar e qualificar as práticas dos profissionais que atuam junto à 
primeira infância, incentivando-os e fortalecendo-os para um trabalho de 
colaboração e apoio às famílias. 

• Contribuir na disseminação de uma cultura de valorização e cuidado na 
primeira infância, em diferentes contextos profissionais e na sociedade 
como um todo.

9
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Cuidados com a criança 

na primeira infância:  

o que é essencial saber?
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Muito se fala sobre a importância de se investir em cuidados durante a 
primeira infância. Em grande parte das vezes, o argumento tem a ver com 
o impacto futuro que esses cuidados podem ter na vida adulta. Embora 
esse argumento seja extremamente válido, não se pode esquecer que a 
criança, desde o início da vida, já é um sujeito. Isso significa que tudo o que 
pensamos para ela deve também impactar o seu bem-estar atual, o que 
demanda de nós, adultos, um profundo respeito diante das necessidades 
e dos interesses particulares de todas as crianças. 

Se olharmos com cuidado e interesse, o bebê, desde muito cedo, já se 
mostra bastante ativo nas interações com o mundo e com as pessoas, 
por meio de diferentes competências, como o olhar, o choro, as expressões 
faciais. Dessa forma, o bebê consegue influenciar o comportamento dos 
adultos, que se ajustam às suas necessidades. Gradativamente, essas 
competências vão se tornando cada vez mais complexas e, assim, as 
crianças mostram-se ainda mais hábeis em comunicar seus sentimentos, 
suas ideias e seus desejos. Aos adultos, muito embora sejam os 
responsáveis pela criança e os parceiros mais experientes, cabe observar 
e escutar as crianças e, junto a elas, construir ambientes que favoreçam 
o seu desenvolvimento.

11
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Além dos cuidados básicos (que envolvem 
a higiene, o sono e a alimentação), os 
vínculos, a autonomia e o brincar são, talvez, 
os aspectos mais relevantes dentro de um 
ambiente de desenvolvimento saudável na 
primeira infância. Poder contar regularmente 
com adultos que se mostram sensíveis, 
calorosos e atentos é condição para que a 
criança crie vínculos de segurança, ou seja, 
que cresça ciente de que não está sozinha 
e de que tem pessoas com quem contar. 

12
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A partir disso, a criança poderá também desenvolver uma autoimagem 
positiva de si, como um ser de valor, o que é essencial para o 
desenvolvimento de sua autonomia. Ser autônomo implica, antes de tudo, 
reconhecer o seu desejo como algo válido e ir em busca desse desejo. Para 
tanto, a criança precisa de oportunidades, de pessoas que confiem em 
suas habilidades e a incentivem. Muitas vezes, os adultos, por possuírem 
um ritmo mais acelerado, acabam por fazer muitas coisas pela criança e, 
assim, tornam-na muito dependentes e pouco autoconfiantes. Entender 
que o tempo da criança é diferente do tempo do adulto é um primeiro passo 
para que se busque um equilíbrio que favoreça ambas as partes.

Isso se aplica também aos momentos de brincar, já que tem sido comum 
que os adultos, com a intenção de estimular e ajudar, acabam, muitas 
vezes, direcionando excessivamente a brincadeira das crianças. O brincar é 
a vida da criança, é algo que ela faz de forma automotivada e simplesmente 
pelo prazer que sente ao viver a experiência. Ou seja, a criança não brinca 
buscando algum objetivo, ela só brinca. E essa é a essência do brincar,  
é o que faz dele o contexto mais importante de aprendizagem 
na primeira infância.

13
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BRINCAR de rolar, de andar, de subir, 
de pegar, de montar, de desmontar, de tocar, 
de sentir, de cheirar, de lambuzar, de misturar, 
de inventar, de criar, de imitar, de disputar, de 
ler, de escrever e tantos outros tipos de brincar 
são direitos fundamentais das crianças. 

Cabe a nós, adultos, oportunizarmos, darmos 
tempo de exploração, partilharmos das 
experiências e enriquecê-las.
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A Educação Infantil precisa, da mesma forma, estar atenta a todos esses 
aspectos que compõem um ambiente saudável na primeira infância. 
Higiene, alimentação, sono, vínculos, autonomia e brincar são pilares de 
uma educação infantil de qualidade. No entanto, a escola, embora também 
tenha que garantir essas experiências, traz uma nova perspectiva para a 
vida da criança: ela amplia o mundo de experiências possíveis ao inseri-la 
em um ambiente coletivo mais complexo e ao oportunizar-lhe um conjunto 
de conhecimentos e experiências intencionalmente organizadas 
e acompanhadas por profissionais. 

E A ESCOLA? 
ONDE ENTRA 
NESSE CENÁRIO?
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POR QUE A ROTINA É IMPORTANTE?
A rotina influencia significativamente o desenvolvimento infantil. 
Ela contribui para que a criança compreenda a realidade familiar 
e comunitária, possibilita a organização do cotidiano da criança, 
transmitindo-lhe segurança, além de favorecer a construção da autonomia, 
ensinando-a a agir em determinadas situações de forma progressiva.

Ter uma rotina estável e previsível é um dos hábitos mais importantes 
para a criança nesse momento da vida. É evidente que, nos primeiros 
meses, essa rotina será construída aos poucos, na medida em que os 
cuidadores conhecem a criança e ajustam-se ao seu ritmo. Não se trata, 
portanto, de impor os horários e costumes anteriores dos adultos à criança, 
mas, sim, de construir algo novo, que parta das necessidades da criança, 
mas também que fique confortável para os adultos.

Em alguns momentos, é 
importante ser mais flexível 
para que a rotina não se torne 
algo imposto e negativo.

Por exemplo: nos finais de 
semana, em que a criança 
poderá dormir um pouco mais, 
ou diante de um evento em que 
ela modificará sua alimentação.
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MOMENTOS DE HIGIENE E DESFRALDE
Banhos, trocas de fralda, de roupas e outros momentos cotidianos de 
higiene são importantes por diversas razões. Uma delas é a evidente 
necessidade de manter a criança limpa, evitando assaduras, infecções 
e outros agravos. Outra razão tem a ver com o impacto emocional 
resultante das experiências de cuidado. Assim, por mais que a rotina, 
por vezes, seja pesada e corrida para os adultos, algo simples e muito 
precioso para a criança é poder contar com cuidadores que buscam 
fazer com que os momentos de higiene sejam agradáveis.

A rotina deve incluir horários de alimentação, sono/descansos diurnos, 
brincadeiras e interações, higiene e sono noturno. A ordem e os horários 
para cada um desses elementos são únicos para cada criança e família. 
O importante é buscar estabilidade, de modo que a criança não só se sinta 
segura por saber o que vai acontecer com ela, mas também que passe, 
pouco a pouco, a colaborar com essa rotina. Quando a criança sabe o que 
vai acontecer, ela mesma já se antecipa e pode ajudar, por exemplo, 
levando seus brinquedos de banho até a banheira, ajudando a vestir 
a fralda ou a roupa etc.

18
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• Toques e gestos suaves e respeitosos ao corpo da criança, contato olho no 
olho e comunicação são ações que qualificam os momentos de cuidados.

• Nesses momentos, compartilhe emoções e dialogue com a criança, 
mesmo que ela ainda não fale. Por exemplo, antecipe o que vai acontecer 
com ela: “Sua banheira já está preparada, agora vamos tomar um banho!” 
e coloque em palavras aquilo que ela parece estar sentindo: “Acho que 
minha mão está muito fria, não é?”. 

• Os pequenos diálogos contribuem para que a criança se sinta 
segura com o adulto e também respeitada por ele, do mesmo modo 
que colaboram, pouco a pouco, para que ela conheça seu corpo e as 
sensações que ele lhe provoca.

• Quando os cuidadores dizem que vão trocar a fralda e verbalizam se 
a criança fez “xixi” ou “cocô”, eles dão pistas de que logo essas palavras 
serão usadas pela criança para controlar o próprio corpo. A partir disso, 
será a criança que começará a nomear o “xixi” e o “cocô” enquanto ainda 
está fazendo ou, então, se esconderá quando quiser fazer “cocô”, irá até 
o banheiro, pedirá para tirar a fralda, entre outras ações.

• Fique atento aos sinais que a criança dá em relação ao controle dos 
esfíncteres. São sinais importantes que dão dicas aos adultos de que 
o processo de maturação fisiológica e emocional da criança está no 
caminho do desfralde.

19
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O desfralde, por mais que possa ser influenciado pelos adultos e pelo 
ambiente, é um processo da criança, que não deve ser antecipado ou 
treinado sem que ela mesma demonstre alguns sinais de interesse 
(ex. fala que está fazendo “xixi” ou “cocô”, mostra interesse por usar 
o assento). Portanto, o objetivo é que a criança, com autonomia, tenha 
domínio sobre sua vontade e necessidade de evacuar. Isso não quer dizer 
que os adultos não tenham como ajudar, mas esse auxílio deve significar 
mais um incentivo do que uma imposição. Deixar a criança ir ao banheiro 
junto aos adultos quando mostra curiosidade e deixar um penico ou 
adaptador de assento disponível quando ela começar a ter interesse 
são ações possíveis nessa direção.

O desfralde não deve ser feito antes dos 2 anos de idade.
No entanto, às vezes, por questões culturais, os pais tendem
a começar mais cedo.

DICA DO PEDIATRA
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• Após o desfralde, os momentos de higiene tornam-se ainda mais 
importantes para estimular a criança a desenvolver o autocuidado 
e conhecimento do próprio corpo, através de hábitos que contribuem 
para a sua saúde e o seu bem-estar. Como a criança já tem mais recursos 
de linguagem desenvolvidos, ela pode ser gradativamente conscientizada 
sobre a funcionalidade do próprio corpo e como higienizá-lo 
adequadamente por meio de ações presentes no dia a dia.

• O autoconhecimento deve perpassar o cuidado com as regiões 
íntimas e outras partes do corpo, como ouvidos, umbigo. É fundamental 
oportunizar brincadeiras nas quais a criança se suje (ex: tintas, areia, 
terra) e, posteriormente, incentivá-la a higienizar-se e a auxiliar na 
limpeza do ambiente. Progressivamente, deve-se incentivar a criança 
a realizar a higiene sozinha.

• O modelo que os adultos de referência transmitem incentivará a criança 
a desenvolver os hábitos. Assim, os cuidadores devem ter paciência e 
ponderação e estar abertos ao diálogo para auxiliar na construção dos 
bons hábitos. 

Algumas ideias que podem facilitar esse processo:

- Adquirir sabonetes coloridos; 
- Possibilitar que a criança utilize brinquedos de borracha e plástico no 
banho; 
- Fazer penteados divertidos ao lavar os cabelos dos pequenos; 
- Contar histórias ou cantar músicas que envolvam os dedos ao cortar as 
unhas; 
- Convidar a criança a higienizar/lavar seus brinquedos e organizá-los.
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MOMENTOS DE SONO
O sono é uma necessidade fisiológica que afeta o desenvolvimento integral 
da criança na primeira infância. A alternância rítmica entre momentos de 
vigília (alerta) e sono faz parte da vida humana e, nos primeiros anos de 
vida, é gradativamente organizada, de forma muito individual, pela criança. 
Cabe aos adultos contribuir para que esse ritmo constitua-se da melhor 
forma possível, garantindo a qualidade tanto dos momentos de sono 
quanto dos momentos em que a criança está alerta.

No caso do bebê, o sono vai preencher 
boa parte do tempo de sua vida e, aos 
poucos, surgem outras necessidades, 
como brincar e interagir, por exemplo. 
Ao longo dos meses e anos, além da 
quantidade total de horas de sono 
diminuir, as crianças também passam 
a dormir menos durante o dia.

Quanto à higiene das crianças, sempre que possível, deve-se 
evitar os lenços umedecidos (em casa, por exemplo, onde é 
possível usar algodão e água). Nas saídas, sem dúvida, os 
lenços umedecidos são bem práticos. Lembre-se também 
de que a criança nunca deve ficar desassistida nas trocas. 
O trocador é um local de risco para quedas. Tenha sempre 
tudo à mão antes de iniciar as trocas de fraldas.

DICA DO PEDIATRA
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• Além do sono noturno, as “sonecas” diurnas são importantes porque 
ajudam a promover um sono noturno mais tranquilo. Ao considerar que 
o sono não se trata somente de dormir e, sim, de descansar, por mais que 
a criança não durma de forma profunda durante o dia, deve-se investir 
na criação de um ambiente diurno que possibilite alguns momentos de 
relaxamento e atividades menos intensas. 

• Tenha cuidado para não “atrasar” o momento de colocar a criança 
para dormir, em especial, em seus principais horários de sono. Isso 
pode deixá-la mais agitada e irritada. Quando estiver próximo a esses 
horários, vale diminuir a intensidade dos estímulos no ambiente (ex. luz, 
som, brincadeiras etc.) para ajudar a criança a relaxar.

Saiba mais sobre a importância do sono na primeira infância:

23
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• Quanto ao sono noturno, é importante que cada família construa, junto 
à criança, um ritual que se ajuste aos seus ritmos. Esse ritual deve prever 
um espaço para a criança deitar, preferencialmente, que não tenha muitos 
brinquedos ou elementos de distração. Por outro lado, objetos de apego 
da criança (ex. paninho, bichinho etc.), caso ela possua, devem permanecer 
perto dela nesse momento. O horário de iniciar o ritual deve ser o mais 
estável possível, sendo que esse início pode incluir um banho relaxante, 
um “mamá”, uma cantiga de ninar, a leitura de uma história etc.

• No decorrer dos primeiros anos, a hora de dormir passa a ser mais 
desafiadora, pois a criança pode não querer deixar de brincar ou de estar 
com os pais para dormir. No entanto, manter o tempo adequado de 
sono, estabelecendo horários para dormir e acordar, auxilia a criança 
a compreender sua rotina e a participar de maneira mais disposta 
das atividades do seu cotidiano.

• Para ajudar as crianças maiores, por vezes, será necessário modificar 
a rotina e/ou incluir novos incentivos, com o intuito de sempre se ajustar 
às necessidades da criança.
Por exemplo, incentive a criança a dormir na 
própria cama, e, caso seja necessário, permita que 
ela escolha um objeto/brinquedo que lhe transmita 
aconchego e segurança. Além disso, o momento 
que antecede o sono pode ser uma oportunidade 
para contar histórias, escutar músicas etc. 

• Uma alimentação adequada antes de dormir 
também favorece a qualidade do sono da criança.
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MOMENTOS DE ALIMENTAÇÃO
A qualidade do processo de alimentação, no início da vida, tem um 
impacto muito grande para a criança, já que a boa nutrição interferirá 
em seu crescimento, em termos de peso e altura, e no processo de 
desenvolvimento cerebral, motor, intelectual, social e emocional. 

Dessa forma, a experiência de ser alimentada e, aos poucos, de alimentar 
a si mesma vai muito além de “matar a fome”, isto é, a criança também 
nutre-se de afetos, de trocas, da possibilidade de testar suas competências 
etc. Diante disso, ainda que bebês e crianças passem por diferentes fases 
no processo alimentar (inicialmente ingestão de líquidos e depois inserção 
gradual de alimentos sólidos), é importante que, em todas elas, a experiência 
de se alimentar seja a mais agradável possível, tanto para as crianças 
quanto para os adultos.

• O ambiente de alimentação deve estar tranquilo e organizado para que as 
crianças não se envolvam com outros estímulos enquanto se alimentam. 
No caso da amamentação ou da alimentação por mamadeira, sugere-se levar 
a criança para um ambiente mais calmo, de modo a ajudá-la a entender que 
aquela é a hora da alimentação, momento no qual também ocorre 
o estreitamento do laço entre a criança e o cuidador.

A hora do sono também é um momento de evitar acidentes. 
As crianças pequenas devem dormir de barriga para cima,
e o berço deve estar o mais limpo possível, sem brinquedos, 
móbiles, protetores de berço. A temperatura do ambiente
também é importante. Ambientes excessivamente quentes
não permitem um descanso adequado.

DICA DO PEDIATRA
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A amamentação deve ser mantida até os seis meses de vida, 
sempre que possível, de modo que a introdução de outros 
alimentos seja feita a partir dessa idade.

DICA DO PEDIATRA

Frutas e bebidas não devem ser adoçadas com nenhum tipo de 
açúcar: branco, demerara, cristal, mascavo, açúcar de coco ou 
mel. Também não devem ser oferecidas preparações que contêm 
açúcar em seus ingredientes, como bolos, biscoitos e geleias. 
Como a criança já tem preferência pelo sabor doce desde o 
nascimento, se ela for acostumada com alimentos açucarados, 
terá dificuldade para aceitar alimentos saudáveis, como verduras, 
legumes, entre outros. Não oferecer açúcar até dois anos de 
idade contribui para a formação de hábitos mais saudáveis. 

• A introdução dos alimentos sólidos deve ser gradual, de acordo com 
as orientações do pediatra que acompanha o bebê. Aconselha-se que 
sejam evitados alimentos causadores de alergia. A alimentação tem papel 
fundamental em todas as etapas da vida, mas os primeiros anos são 
decisivos para o crescimento e o desenvolvimento, para a formação 
de hábitos e para a manutenção da saúde. Portanto, recomenda-se, ao 
longo de toda a primeira infância, evitar alimentos ultraprocessados, ou seja, 
que contém muitos aditivos alimentares (corantes artificiais, conservantes, 
adoçantes, aromatizantes, realçadores de sabor, entre outros), tendo em 
vista que esses componentes não contribuem para promoção de um 
bom estado nutricional.

DICA DA NUTRICIONISTA
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• Quando a criança passa a comer alimentos sólidos, sugere-se instituir 
um ou mais locais específicos para isso (ex. mesa da cozinha ou da 
sala, mesa pequena quando a criança já senta etc.), retirar estímulos 
concorrentes (ex. televisão) e envolver a criança no processo alimentar. 

• O bebê explora o mundo com as mãos, e a comida é um meio de 
exploração. É importante permitir que ele experimente a textura do 
alimento e que tenha tempo para isso. Oferecer alimentos que possam 
ser pegos com a mão (pedaços de frutas, por exemplo) pode ajudar.

• Aos poucos, é importante dar a oportunidade de a criança se alimentar 
sozinha ou com ajuda. Mesmo que ela ainda utilize as mãos, é 
interessante oferecer utensílios para a criança pegar o alimento.

• É importante oferecer uma variedade de alimentos e respeitar o quanto 
a criança quer comer, sem forçar. Colocar pequenas porções no prato 
estimula a criança a comer. É melhor deixar que ela peça mais do que 
desanimá-la com grandes quantidades. De forma progressiva, a criança 
pode ser estimulada a perceber a quantidade de alimento que deve 
ingerir para saciar sua fome a cada refeição disposta no dia.

• É comum que ocorram fases em 
que o bebê ou a criança fique com 
menor apetite (ex. quando começa 
o interesse por caminhar). Mesmo 
quem comia de tudo pode ficar 
seletivo e exigente para se alimentar. 
Nesses momentos, é importante 
seguir oferecendo e investindo 
no envolvimento da criança com 
o momento da alimentação. 
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• Crianças maiores podem ser incluídas no preparo das refeições. Cozinhar 
com elas é a melhor forma de incentivá-las a desenvolverem bons hábitos 
alimentares. As crianças podem também ajudar a organizar a mesa, 
o que contribui para a valorização da refeição e do seu ritual, como 
do local apropriado e o momento de reunião familiar.

• Outra prática muito relevante é convidar a criança a participar da escolha 
dos alimentos no supermercado ou na feira, envolvendo-a na seleção das 
frutas e dos legumes, por exemplo. Isso, além de contribuir para qualificar a 
alimentação, também amplia o conhecimento da criança sobre a natureza.

• Hábitos alimentares formam-se desde cedo. É papel do adulto ajudar 
as crianças pequenas a formar bons hábitos alimentares. Os adultos 
servirão de exemplo para as crianças. Dessa forma, à medida que 
elas têm contato com alimentos saudáveis no dia a dia, o interesse 
por experimentá-los aumenta. 

Quanto maior for a variedade de frutas, verduras e legumes 
oferecidas na primeira infância, maiores serão as chances de 
hábitos alimentares saudáveis. É comum as crianças deixarem 
de comer alguns alimentos, principalmente frutas e verduras. 
Em geral, essa situação não permanece quando a família cultiva 
bons hábitos, e oferecer esses alimentos com modificação no 
seu preparo pode ser uma boa estratégia.

DICA DA NUTRICIONISTA
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• A relação da criança com a comida leva tempo para ser construída, 
por isso é muito importante que os adultos envolvidos nesse processo 
tenham paciência. Comer junto, com satisfação, elogiando a comida, 
incentiva a criança a comer e a gostar de comer. Nesse momento, a criança 
precisa perceber o ato de comer, por isso não deve ser alimentada enquanto 
caminha ou brinca pela casa, ou na presença de telas. Isso faz com que 
o processo de aprendizagem não aconteça de forma adequada. 

Quando a criança come com distrações, mesmo que pareça 
que ela está se alimentando melhor, ela está comendo de forma 
automática sem prestar atenção no alimento. Isso pode causar 
danos futuros, como perda do controle de saciedade, além de 
ganho excessivo ou perda de peso.

DICA DA NUTRICIONISTA

29



GUIA DEGUIA DE

Cuidados na

Primeira Infância

A construção dos vínculos 

de afeto, a autonomia e o 

desenvolvimento emocional
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AS RELAÇÕES DE VÍNCULO INICIAIS E A 
GRADATIVA CONSTRUÇÃO DA AUTONOMIA
Na primeira infância, o estabelecimento de vínculos é fundamental para o 
desenvolvimento saudável das crianças. Para que os vínculos estruturem-
se, os cuidadores devem atender às necessidades básicas de alimentação, 
higiene e cuidado físico e, também, promover a segurança e o acolhimento 
necessário para as crianças.

Quando o adulto compreende, traduz e interpreta as manifestações 
da criança, respondendo-lhes com respeito, o vínculo vai se formando. 
A criança percebe que pode confiar no cuidador, com isso, passa a se sentir 
segura, protegida e confortável para ampliar suas relações e se abrir para 
um novo mundo de possibilidades.

Vínculos seguros, promovidos pela interação estável do adulto com 
a criança, servirão como alicerces e poderão ajudar na regulação das 
emoções em situações desafiadoras. Crianças que se sentem amadas 
e compreendidas tendem a apresentar comportamentos positivos, 
como aqueles relacionados à empatia e à colaboração. 
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Embora o vínculo inicial com um ou mais cuidadores principais seja 
essencial, aos poucos, outros vínculos também vão se constituindo e 
oferecem à criança novas referências também importantes. O conhecido 
provérbio africano, abaixo, afirma que:

 

Assim, além dos cuidadores principais, outras referências muito 
importantes para a criança são os avós. A construção de boas memórias 
afetivas é um dos aspectos mais significativos do relacionamento entre os 
avós e netos. 

“É PRECISO UMA ALDEIA PARA 
SE EDUCAR UMA CRIANÇA”.
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Habilidades socioemocionais podem ser desenvolvidas a partir da 
convivência com os avós, uma vez que eles acompanham as vivências 
cotidianas dos netos, encorajando-os e auxiliando-os com conselhos. 
Essa relação amplia o conhecimento da família da qual a criança faz parte, 
contribuindo para o processo de construção de sua identidade. Além disso, 
no contato com os avós, a criança recebe estímulos diferentes e amplia seu 
repertório de brincadeiras e palavras. 

Todos esses vínculos permitem que a criança sinta que não está sozinha 
e que pertence a um grupo. Ao mesmo tempo, são esses vínculos que 
criam uma base para que a criança estabeleça novos voos e construa 
sua autonomia. Os bebês passam a se conhecer e a se reconhecer como 
sujeitos autores e únicos desde as primeiras horas de vida. Assim, para 
que possam construir hipóteses e conhecimentos sobre o mundo que os 
cercam, é importante que estejam inseridos em um ambiente acolhedor 
e desafiante, que promova suas construções. O desenvolvimento da 
autonomia na primeira infância propicia que as crianças constituam-se 
como cidadãos éticos e globais, capazes de resolver conflitos e problemas 
ao longo da vida, além de auxiliar em todos os processos de aprendizagem. 

Crescer, no entanto, pode gerar angústia e medo na criança, o que é 
extremamente natural e esperado. Movimentos de crescimento e  
regressão, ao longo da primeira infância, são bastante comuns, uma vez 
que a construção da autonomia é gradual. Um exemplo disso é a 
necessidade que algumas crianças apresentam de utilizar “objetos 
transicionais”. O papel desses objetos é o de representar os principais 
cuidadores quando ausentes, trazendo o conforto de que a criança 
necessita em momentos de angústia ou de ansiedade. O bico, as 
“naninhas”, as pelúcias, os crochês e os livros de pano são exemplos de 
objetos comumente adotados pela criança com essa função.
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O SURGIMENTO DA LINGUAGEM E SUA 
REPERCUSSÃO NO DESENVOLVIMENTO
GLOBAL DA CRIANÇA
A linguagem é uma importante aquisição da criança nos primeiros 
anos de vida, por meio da qual ela se comunica com o mundo e amplia 
seu conhecimento sobre ele. O adulto pode colaborar nesse processo 
apresentando à criança esse mundo, o que já acontece desde o momento 
da gravidez, quando os cuidadores conversam com a criança, realizam 
leituras de histórias e cantam músicas. 

A linguagem é uma das aquisições em que mais se nota a evolução da 
criança, e por isso, desperta no adulto tanta alegria. Seu desenvolvimento 
acontece de várias formas, inicialmente pelo choro e balbucio, e toda essa 
maneira mais ampla de se comunicar evolui para a fala propriamente dita. 
Os adultos devem promover um ambiente que estimule a linguagem por 
meio de conversas, da escuta às expressões da criança, de brincadeiras, 
de leituras de histórias, de filmes, de músicas, entre outras ações, 
apresentando a cada dia novas palavras no decorrer das interações 
cotidianas espontâneas que ocorrem. 

Nessa fase da vida, as crianças também estão muito abertas 
para aprender, inclusive, uma segunda língua. Isso estimula seu 
desenvolvimento cognitivo e sua criatividade, além de passarem a contar 
com outra língua para vivenciar o mundo ao seu redor e se fortalecer 
diante de uma sociedade multicultural. Não há uma idade específica para 
que se inicie a aprendizagem de um idioma, porém, alguns estudiosos da 
área acreditam que, quanto mais cedo a criança for exposta a uma língua 
adicional, mais facilidade ela terá para a aquisição desse novo idioma.
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As crianças pequenas ainda estão usando suas estratégias individuais e 
inatas de aprendizagem para adquirir sua língua materna e logo descobrem 
que também podem usar essas mesmas estratégias para aprender uma 
segunda língua. Assim, aprendendo de forma natural e contextualizada, 
têm mais probabilidade de desenvolverem uma melhor pronúncia e 
compreensão da língua e da cultura. Além disso, já se sabe que as crianças 
que têm a oportunidade de aprender uma segunda língua precocemente 
conseguem aprender um terceiro e quarto idiomas com mais facilidade, 
pois o cérebro rememora as mesmas estratégias inatas de aprendizagem.

Ressalta-se, porém, que a aprendizagem de uma segunda língua não deve 
ocorrer de forma mecânica e imposta, pois, na primeira infância o essencial 
é que esse aprendizado se dê de maneira lúdica e integrada ao cotidiano 
das crianças, com adultos que lhe transmitam segurança.
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A FUNÇÃO DAS BIRRAS
E A IMPORTÂNCIA DOS LIMITES
Como mencionado anteriormente, uma das 
grandes aquisições da primeira infância é 
o desenvolvimento da linguagem, que 
ocorre aos poucos até que a linguagem 
verbal consolide-se. Antes disso, é comum 
que, na ausência de palavras para expressar 
o que sente, a criança tenha dificuldade 
de encontrar formas de lidar com suas 
frustrações. Assim, ao buscar outros recursos 
para resolver os problemas, ela pode encontrar 
na birra uma forma de chamar atenção para 
algo que não está lhe agradando. 

Ou seja, a birra, pode ser entendida como a expressão de uma emoção que 
assume o comando de uma situação que desperta insegurança na criança. 
Do ponto de vista neurológico, isso acontece porque, até os quatro anos de 
idade, a atividade no hemisfério esquerdo, responsável pelo pensamento 
lógico, não está completamente desenvolvida. 

Para lidar com essas situações, o ideal é que o adulto proponha 
alternativas e traga a criança à razão, desviando sua atenção para outra 
atividade e/ou explicando o porquê do acesso de birra, traduzindo em 
palavras acessíveis a ela os sentimentos que ainda não consegue nomear. 
Dizer, por exemplo, “Eu sei que você está chateada porque eu não deixei 
você subir no banco”, pode ser uma forma de, ao mesmo tempo, acolher 
a criança e ajudá-la a se reorganizar emocionalmente, mantendo o limite 
antes estabelecido.
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Os limites são importantes para o desenvolvimento da criança, pois são 
uma forma de afeto, cuidado e proteção. Eles são fundamentais para a 
criança conseguir gradativamente perceber onde começa e onde termina o 
seu espaço e o dos seus pares, colocando-se no lugar do outro, percebendo 
seus direitos e deveres, conseguindo lidar com as frustrações que fazem 
parte do dia a dia e da convivência, as quais farão parte da sua vida. 

O papel do adulto é significativo nesse processo, pois ele vai criar 
junto à criança as combinações que são necessárias, sendo que essas 
devem ser claras e fazer sentido para ela, e é preciso ressignificá-las 
sempre que for necessário.

Estabelecer limites com segurança e afeto ajudará a 
criança a desenvolver-se de forma saudável e confiante.

Saber dizer NÃO é uma importante forma de amor.

DICA DO PEDIATRA

LEMBRE-SE:
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PROTEÇÃO E SEGURANÇA DA CRIANÇA
NA PRIMEIRA INFÂNCIA
Imagine que você acabou de chegar ao mundo. Todos os estímulos 
que chegam até você - visuais, sonoros, táteis, olfativos e palatais - são 
desconhecidos. Você precisa entender o mundo e também entender quem 
é você nesse mundo. O desafio é imenso! Você precisará de alguns anos 
para que possa, gradativamente, construir essa compreensão. Também 
precisará entender o que é permitido e o que não é, e o que pode lhe colocar 
em risco. Será natural, nesse processo, que você sinta insegurança, medos, 
que hora se arrisque mais, ora recue.

 Alguns medos, na primeira infância, por vezes, podem parecer sem 
sentido para os adultos (ex. medo de escuro, medo de fantasmas, de ficar 
sozinho, de morrer etc.). Mas, se nos colocarmos no lugar desse ser que 
está conhecendo o mundo, ficará mais fácil ajudá-lo. A escuta e a acolhida 
fazem-se fundamentais nesse momento. Ter um diálogo breve, se possível, 
e, no caso da criança estar chorando muito ou muito nervosa, buscar outra 
alternativa, outro cenário, para tranquilizá-la, pode ser uma boa saída. 

Outro cuidado importante é não reforçar o medo da criança, bem como 
não usar a fantasia como forma de controle do seu comportamento, por 
exemplo, dizendo que o “bicho-papão vai pegar”, “o homem do saco vem 
buscar quem não se comporta”, entre outras expressões utilizadas. Quando 
a criança for passar por situações que possam desencadear o medo (ex. 
injeção, curativos, algum acidente), falar sempre a verdade e explicar com 
linguagem apropriada, usando uma narrativa sequencial, com início, meio 
e fim, e respondendo somente ao que a criança realmente perguntar.
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Como para a criança tudo é novo, os adultos são o parâmetro para 
mostrar o que é possível e seguro em cada faixa etária. A criança tem o 
direito assegurado de brincar, e o adulto o dever de garantir um ambiente 
facilitador para isso. A criança precisa de tempo para brincar, criar, usar a 
imaginação, explorar as diversas formas de interação com os pares e com 
os objetos à sua volta. Nesse sentido, faz-se necessário ficarmos atentos 
aos estímulos desse universo aos quais as crianças tenham acesso, como 
conteúdos assistidos (novelas, filmes, ambientes digitais, como vídeos 
no YouTube, TikTok); materiais ao alcance da criança (revistas, jornais...); 
músicas (letras, vídeos...); maquiagem (pintura das unhas...); roupas, 
calçados (saltos) etc.

É possível também ajudar a criança a lidar com 
seus medos utilizando brincadeiras, brinquedos 
e histórias. A literatura infantil aborda o medo e os 
sentimentos diante de muitas situações. Quando 
a criança solicita a mesma história diversas vezes, 
pode estar comunicando o sentimento que lhe é 
semelhante. Daí a importância de permitir que ela 
elabore esses sentimentos por meio da história 
e também de outras brincadeiras, desenhos etc.
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Em relação aos conteúdos assistidos, algumas vezes, equivocadamente, 
acredita-se que a criança é pequena e não está compreendendo o que 
está sendo visto pelos adultos, porém ela pode reproduzir, em algum outro 
momento, determinado comportamento, sem censura.

Alguns temas ou assuntos podem ser muito complexos para as estruturas 
cognitivas e emocionais dos pequenos. Mensagens transmitidas por 
youtubers , por exemplo, podem até aparecer como livres para qualquer 
faixa etária, mas necessitam de uma análise por parte dos adultos 
responsáveis pelas crianças.

DICA DO PEDIATRA

Crianças abaixo de 2 anos não deveriam ter acesso a mídias 
sociais e telas, e crianças até 6 anos não deveriam passar mais 
que 2 horas por dia em frente a telas. Sem dúvida, esse é um 
grande desafio nos dias de hoje. Os programas assistidos pelos 
pequenos sempre devem ser supervisionados por um adulto.

40



GUIA DEGUIA DE

Cuidados na

Primeira Infância

Sobre as vestimentas, entende-se que a criança 
de zero a seis anos está em pleno desenvolvimento 
motor. Então é fundamental que ela possa estar 
vestida de maneira confortável para possibilitar 
a amplitude de seus movimentos. Por vezes, as 
unhas pintadas das meninas podem interferir nas 
atividades cotidianas próprias da infância, quando 
se preocupam, por exemplo, com o esmalte durante 
a realização de uma atividade com argila, por 
exemplo. No entanto, vale lembrar que brincar com 
a maquiagem da mãe, vestir suas roupas ou as do 
pai de forma espontânea pode ser uma brincadeira 
saudável e representativa à medida que, por meio 
da fantasia, faz com que signifiquem o mundo 
a sua volta e o contexto no qual estão inseridas.

Por outro lado, a precocidade pode ser fonte geradora de angústia na criança, 
já que muitas vezes os pequenos não têm recursos suficientes para lidar com 
situações mais complexas. Alguns comportamentos, os quais podem ser 
socialmente considerados normais e inofensivos, como incentivar o namoro 
entre crianças, mesmo que de brincadeira, podem colocar a criança em um 
papel próprio do adulto, impróprio para o seu desenvolvimento. Isso não quer 
dizer que a criança não possa ter curiosidade a respeito do mundo adulto e 
busque satisfazer esse interesse pelo que observa por meio da interpretação 
lúdica dos papéis daqueles familiares com quem convive. No entanto, 
é necessário que se compreenda o limite entre o brincar e a realidade. 
Esse norte será dado sempre pelos adultos, nesse sentido, são fundamentais 
sua orientação e condução.
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O excesso de atividades estabelecidas na rotina da criança tem sido outro 
ponto de observação referente ao desenvolvimento infantil. Crianças 
competitivas precisam fazer uma série de atividades, precisam se preparar 
para a vida adulta. A longo prazo, pode-se desenvolver uma aversão/repulsa 
a tais atividades. A infância é fundamentada no brincar livre, situação em 
que a criança pode negociar, desenvolver coragem, calcular riscos, resolver 
problemas, desenvolver empatia e conviver com seus pares. Enfim, diante 
das rotinas apresentadas às crianças, são fundamentais tempos e espaços 
condizentes com suas necessidades, como brincar, interagir, descobrir, explorar, 
criar, fazer uso da fantasia e da imaginação, elementos próprios da infância.

Roupas, calçados, maquiagens e acessórios adultos, os quais são vestidos/
colocados nas crianças de forma demasiada, através do por meio da 
divulgação na mídia, acabam influenciando o imaginário dos pequenos. 
Desse modo, a criança passa a compreender essas práticas como normais 
e, em longo prazo, essa atitude irá levá-la a supor que pode portar-se 
como um adulto. É papel dos adultos cuidadores refletir com as crianças 
sobre a diferença entre o “querer’’ e o “precisar”, buscando equilíbrio e 
conscientização a respeito de seus reais desejos e de suas necessidades.
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ALGUMAS SUGESTÕES IMPORTANTES QUE PODEM 
CONTRIBUIR PARA QUE A CRIANÇA VIVENCIE 
PLENAMENTE ESSA ETAPA DA VIDA:

Por mais que a criança tenha atividades no turno inverso 
ao da escola, reserve um tempo diário para ela brincar 
espontaneamente no ambiente familiar.

Evite deixar a criança muito tempo exposta a celulares/tablets/
computadores/televisores. 

Observe programas assistidos ou acessados pela criança.

Sempre que possível, brinque com seu filho. Por meio 
da brincadeira, você ensina valores, a criança se solta, 
e o vínculo familiar é fortalecido.

A vida da criança é organizada pelo adulto. Assim, busque 
o equilíbrio das atividades planejadas, para que ela possa 
usufruir de todas as experiências próprias da infância.

Diante das ofertas de produtos e brinquedos, vale analisar 
se eles são mesmo necessários para a criança.
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Conhecendo a si 

mesmo e o mundo 

através do brincar
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QUAL O SIGNIFICADO DO BRINCAR NA
VIDA DA CRIANÇA?
Ao brincar, as crianças vivenciam inúmeras possibilidades de interações, 
sentimentos, emoções e uso potencializado da imaginação e da 
criatividade, realizando aprendizagens fundamentais e dinamizando 
diferentes aspectos de seu desenvolvimento, com ganhos significativos 
à constituição da sua personalidade.

Durante as brincadeiras e os jogos, pode-se conhecer as crianças na 
sua condição de protagonistas por excelência, respondendo, cada qual 
a sua maneira, mas também em conjunto, aos desafios de construir 
conhecimentos, elaborar e testar hipóteses, lidar com questionamentos 
diversos, com o confronto de ideias, e colocar-se no lugar do outro. 
Mais ainda, as brincadeiras e os jogos possibilitam que as crianças 
lidem com regras, colaborando para a internalização dessas, trazendo 
benefícios evidentes para o convívio social e para a administração 
de conflitos, desenvolvendo e complexificando sua capacidade de 
resolução de problemas.

As brincadeiras e os jogos possibilitam também que as crianças 
experienciem os sentidos da escolha, da espera, da competição, de 
ganhar e perder, com desdobramentos fundamentais ao desenvolvimento 
da autonomia e da cooperação, numa intrincada rede de articulações 
entre cognição, afetos e emoções, a partir da qual vão experimentando e 
aprendendo muito sobre si mesmas e sobre o mundo do qual fazem parte.

(Matriz de Jogos e Brincadeiras do Colégio Farroupilha)
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O BRINCAR DA CRIANÇA 
AO LONGO DA PRIMEIRA INFÂNCIA
O brincar do bebê inicia-se desde a gestação, ao chupar seus dedos, 
mexer no cordão umbilical e chutar. Com o nascimento, segue a exploração 
e a descoberta de seu próprio corpo, ao manipular seus pés e suas mãos 
e observar o mundo à sua volta, ouvir sons, perceber a claridade, as cores 
e as ações dos adultos com quem interage. 

A partir da construção de vínculos seguros, inicialmente com os cuidados 
principais e depois com outras pessoas, adultos e crianças, o bebê vai 
adquirindo confiança em si mesmo e no ambiente para brincar de forma 
mais independente e por mais tempo. Com o desenvolvimento do seu 
corpo, os bebês começam a ter interesse por objetos, explorando novas 
ações sobre esses e observando as consequências. A cada exploração, 
uma nova hipótese cria-se, e, assim, a partir do brincar, na mais tenra idade, 
estabelece-se o desenvolvimento do prazer em brincar, em aprender e em 
descobrir o mundo que os cerca. 
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Por isso, dos primeiros meses até mais ou menos um ano e meio de vida 
do bebê, é importante ofertar um espaço que possibilite a liberdade de 
movimentos, permitir que o bebê fique no chão e disponibilizar objetos 
que possibilitem uma diversidade de explorações:

PEGAR, SOLTAR, PUXAR, APERTAR, PRODUZIR SONS, EMPILHAR, 
COLETAR, SENTIR, ESCONDER, ENTRAR, SAIR, SUBIR.
Essas são algumas ações que os bebês devem vivenciar nessa fase da vida.
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Um pouco mais tarde, 
após o primeiro e até, 
aproximadamente, o 
terceiro ano, as crianças 
seguem sendo bastante 
corporais em suas 
explorações.

Gostam de brincadeiras 
nas quais possam se 
movimentar e explorar o 
ambiente, como entrar em 
caixas, subir em cadeiras 
ou outros mobiliários, 
segurar, arrastar e jogar 
objetos. Divertem-se 
ao empilhar bloquinhos 
e depois derrubá-los. Aos 
poucos, começam a usar 
os objetos e a representar 
ações do dia a dia, como 
dar comidinha para os 
bichinhos, banho nas 
bonecas e nos bonecos 
e empurrar carrinhos. 
Nessa fase, começam 
a se interessar pelos 
amigos, formando 
pares e significando o 
jogo simbólico ao criar 
personagens e enredos.

48



GUIA DEGUIA DE

Cuidados na

Primeira Infância

Finalmente, ao aproximarem-se do final da primeira infância, a partir 
dos quatro anos, as crianças tornam-se mais independentes e realizam 
novas ações que antes faziam com auxílio dos adultos. Já são capazes 
de coordenar melhor os movimentos do corpo, compartilham com mais 
facilidade seus brinquedos, apreciam jogos com regras e desafiam-se o 
tempo todo. O brincar de faz de conta atinge seu pico nessa idade, estando 
muito presente nas interações entre as crianças, as quais assumem 
diferentes papéis, contribuindo para que a criança aprenda a lidar 
com as diferentes situações e emoções. 

Nesse momento, em função da evolução do pensamento imaginativo, as 
crianças passam também a se interessar por brincar com símbolos (ex. 
placas, sinais de trânsito), portadores textuais diversos (ex. mapas, revistas, 
jornais) e com os signos em si (ex. letras e números). No contexto da 
brincadeira, elas constroem suas narrativas, fazem registros espontâneos 
por meio do desenho e das primeiras tentativas de escrita e fazem cálculos 
simples. Por isso, o ambiente de brincadeiras nessa faixa etária deve 
ser rico em objetos e brinquedos que possibilitem essas construções, 
enriquecendo o mundo simbólico da criança.
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COMO OS ADULTOS PODEM POTENCIALIZAR AS 
EXPERIÊNCIAS DE BRINCAR DAS CRIANÇAS?
Além de conhecer as motivações e os interesses das crianças no brincar 
em cada faixa etária, os adultos podem apoiar suas experiências de brincar 
de distintas maneiras:

Insira-se no mundo da imaginação e do encantamento da criança, 
fortalecendo os vínculos, criando memórias afetivas, conhecendo 
mais suas particularidades e preferências.

Promova, garanta e oportunize às crianças tempo para 
brincar livremente.

Estimule novas experiências e contato com diferentes brinquedos 
e outros objetos possíveis (materiais naturais, como terra, água, 
pedra etc.; e objetos não estruturados, como caixas, potes, tecidos, 
bacias etc.), ampliando a criatividade e valorizando o protagonismo.

Combine, dentro da rotina familiar, o momento em que irá 
acontecer a brincadeira em conjunto, trazendo segurança, 
tranquilidade e clareza para a criança.

1

2

3

4

DICA DO PEDIATRA

Muito mais que um brinquedo novo, às vezes é mais 
importante chegar em casa, botar uma roupa confortável 
e ir para o chão brincar com seu filho. Os pais ainda são
“o melhor brinquedo “ para os bem pequenos!

50



GUIA DEGUIA DE

Cuidados na

Primeira Infância

Um ponto muito importante nos dias de hoje é o resgate das brincadeiras 
junto à natureza. Ainda que nem sempre a criança resida em um local com 
acesso a ambientes naturais, é importante que os adultos proporcionem 
o brincar com materiais naturais em casa ou então que levem a criança 
para espaços onde ela tenha maior acesso (parques públicos, casas de 
parentes e amigos). Ao entender a natureza como parte da nossa existência, 
é espontâneo para a criança explorar livremente os espaços e os elementos, 
como terra, pedras, gravetos, água, o próprio corpo, entre outros. A criança 
incorpora um repertório de experiências e conhecimentos da e pela 
natureza. É por meio do brincar que a criança constrói seu conhecimento 
e realiza as investigações e descobertas, revisita o passado, com 
vivências no presente, gerando reflexões para o futuro.

Finalmente, destaca-se que, ao longo da primeira infância, o contato com a 
musicalização, com as artes visuais, com as línguas e com as expressões 
corporais possibilitam experiências lúdicas e espontâneas as quais auxiliam 
as crianças a desenvolverem suas potencialidades, conhecendo a si 
mesmas e apropriando-se do ambiente no qual estão inseridas. Nessa 
perspectiva, é fundamental oportunizar a elas espaços e tempos que 
as encorajem a manifestarem-se por meio dos desenhos, das pinturas, 
das dramatizações, das esculturas, das colagens, das montagens, dos 
movimentos, dos jogos, das brincadeiras, das falas. Diante da exploração 
dessas diferentes linguagens, a criança desenvolve seu potencial criativo, 
descobrindo-se como protagonista num contexto individual e coletivo, 
permitindo-se sentir, pensar e solucionar problemas, transformando o seu 
cotidiano.
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Estabelecer relações com 

outras crianças e adultos fora 

do ambiente familiar
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A IMPORTÂNCIA DA REDE DE APOIO AMPLIADA 
E DA ESCOLA PARA UM DESENVOLVIMENTO 
SAUDÁVEL NA PRIMEIRA INFÂNCIA
Cuidar e educar crianças são processos bastante exigentes, que demandam 
disposição física, emocional e também organização financeira da família para 
suprir as necessidades essenciais de todos. Dessa forma, ainda que ter filhos 
possa ser algo planejado e de desejo dos cuidadores, é comum que eles se 
sintam, em diversos momentos, cansados e com maior nível de estresse. 

 
 
Nesse sentido, membros da família estendida, como avós, tios, entre outros, 
bem como amigos e colegas, podem oferecer apoios diversos, de forma direta 
ou indireta, mas todos relevantes. Os apoios diretos incluem, por exemplo, 
ajudar no cuidado com a criança, de modo a liberar os cuidadores principais 
por algum tempo, e ajudar em tarefas domésticas ou em outras necessidades 
fora da residência (fazer compras, por exemplo). Já os apoios indiretos 
são aqueles que podem contribuir para que os cuidadores sintam-se mais 
seguros, relaxados e acompanhados. Por exemplo, conversas com pessoas 
que já viveram situações semelhantes ou conversas sobre outros assuntos 
para além das crianças podem representar esse auxílio.
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Além das pessoas mais próximas, há também toda uma rede formal 
que é essencial para que tudo transcorra bem com as crianças e suas 
famílias. Profissionais da saúde, com destaque para o pediatra de referência, 
profissionais da assistência social, quando a família precisa de algum suporte 
nesse âmbito, e profissionais da educação são os principais dentro da rede 
formal. O acompanhamento desses profissionais contribui muito para que 
a família possa sentir-se segura em relação ao desenvolvimento da criança 
e, sempre que necessário, receba orientações e intervenções adequadas às 
particularidades de cada criança. 

No que diz respeito especificamente à escola, no Brasil, ela é obrigatória a 
partir dos quatro anos de idade, conforme estabelecido na Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional (LDB). Antes dos quatro anos, no entanto, 
muitas famílias optam por inserir a criança na Educação Infantil, por não ter 
outras pessoas que possam ficar com a criança quando os pais trabalham 
fora de casa e/ou porque entendem que esse seria um espaço importante 
para o desenvolvimento da criança. Como já mencionado no início deste Guia, 
a Educação Infantil é complementar aos cuidados e à educação oferecida 
pela família e deve, além de atender às necessidades essenciais das crianças 
pequenas, ampliar gradativamente suas experiências e seus conhecimentos 
em um espaço social mais ampliado e fundamentalmente coletivo. 
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Quando a família opta por colocar a criança na escola ou então quando ela 
faz quatro anos e precisa ser matriculada, é importante que a família tenha 
um conhecimento prévio sobre a instituição escolhida ou indicada (seus 
valores institucionais, sua proposta pedagógica, sua metodologia, seus 
espaços etc) e tenha segurança nesse novo ambiente, de modo que possa 
passar confiança para a criança. É importante que o ambiente escolar seja 
um espaço acolhedor e atrativo, que desperte o interesse e propicie 
o desenvolvimento da criança de acordo com as necessidades de 
cada faixa etária.

Outro ponto relevante é a entrevista inicial realizada entre a escola e 
a família. Esse deve ser um momento de trocas, que contribui para o 
conhecimento prévio do educador sobre a criança e também para que os 
cuidadores conheçam os educadores que irão acompanhar seu filho. De 
posse dessas informações, antes de iniciar o processo de adaptação na 
escola, é importante que a família converse com a criança, antecipando 
essas novas informações (de como será o ambiente e a organização da 
rotina escolar), assim, contribuindo para que a criança sinta-se segura 
diante de suas novas explorações e descobertas.

Às vezes, a escola é a primeira experiência verdadeira 
de sociedade mais ampla da criança, onde ela terá que 
resolver seus conflitos sem o suporte dos pais. Uma 
bela oportunidade de amadurecer!

DICA DO PEDIATRA
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A APRENDIZAGEM NO CONVÍVIO
COM OUTRAS CRIANÇAS
Por meio das relações com os seus pares, ou seja, com crianças da 
mesma idade ou de idades semelhantes, o processo de socialização da 
criança amplia-se e torna-se mais rico. Isso porque a relação entre pares 
é diferente da relação com os adultos, uma vez que entre as crianças 
não há, de antemão, diferenças no que diz respeito ao poder: todas estão 
em par de igualdade e precisam encontrar soluções para resolver seus 
conflitos por meio da negociação. Dessa forma, a partir dessas interações, 
elas aprenderão a compartilhar e a expressar seus sentimentos, suas 
conquistas, suas frustrações, experimentando situações de espera e a 
capacidade de verbalizar seus desagrados e suas vontades. 

Desde muito cedo, os bebês começam a se comunicar com outras pessoas 
sorrindo, tocando e balbuciando. Nesse momento, apesar de terem muito 
interesse em interagir com outras crianças e buscá-las por meio do olhar, 
dos gestos e das trocas de expressões, ainda não conseguem agir de 
forma mais cooperativa. A mediação dos adultos é necessária sempre 
que alguma interação puder colocar uma das crianças em risco, mas é 
importante que os adultos permitam essas aproximações. 

Aos poucos, nas vivências, as crianças experimentam diferentes maneiras 
de se relacionar e vão desenvolvendo novas estratégias. 
Poder experimentar situações de conflito é algo importante, pois é 
somente nessas situações que elas aprenderão a resolvê-los.
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A escola, normalmente, é o primeiro espaço fora do ambiente familiar no 
qual a criança desenvolve-se, passando por diversas experiências e vivências, 
tanto físicas quanto emocionais. Uma das formas de expressão, antes da 
aquisição da fala e da identificação dos seus sentimentos, são os movimentos 
e as ações corporais. As crianças encontram maneiras de manifestar os seus 
sentimentos, por exemplo, por meio de mordidas e disputas de brinquedos 
e espaços. Ações como essas acontecem de forma corriqueira na Educação 
Infantil, pois é nesse período que ocorre a construção do conhecimento de si 
e do mundo, por meio das brincadeiras.

O papel do adulto é de ser um facilitador nessas construções, com o intuito 
de auxiliar e mediar as crianças para que elas tenham o entendimento de suas 
ações e iniciem o processo de empatia. Cabe ao adulto acolher, entender 
o contexto no qual a criança está inserida e orientá-la, apoiando para que, 
aos poucos, possa aprender a resolver seus conflitos com autonomia.
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