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Introdução
O período de 0 a 6 anos é conhecido como primeira infância. As experiências vividas pela criança neste período
terão influência em toda a sua vida. Por isto, promover o desenvolvimento integral saudável nesta faixa etária é
fundamental para garantir os alicerces que permitirão que a criança alcance seu potencial pleno no futuro.
O material que você tem em mãos foi criado pela Associação pela Saúde Emocional de Crianças
(ASEC)/Movimento Saber Lidar, à pedido da Unidade de Gestão de Educação de Jundiaí/SP, com o objetivo de
compartilhar informações úteis às famílias sobre aspectos importantes para o desenvolvimento integral na
primeira infância.
Este material foi fundamentado em referências reconhecidas por instituições de
destaque no campo da primeira infância, como UNICEF e Fundação Maria Cecília
Souto Vidigal. E está alinhado com o Marco Legal da Primeira Infância, lei que cria
iniciativas voltadas para a promoção do desenvolvimento infantil.
Vem com a gente!
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1.Rotina e limites
Ter uma rotina regular, com horários estabelecidos para a alimentação, a
higiene, a brincadeira e o sono, é fundamental para o desenvolvimento das
crianças. A rotina contribui para que a criança se sinta segura e ganhe,
gradualmente, autonomia. Além de ajudar a criança a conviver com a
realidade da família.
A rotina implica o estabelecimento de regras e limites. As crianças podem
se opor à estas regras, dizendo “não”, como uma forma de buscar
individualidade e autonomia. Os confrontos podem ser inevitáveis, por isto,
os pais devem procurar se manter tranquilos para tolerar a raiva e a
frustração dos filhos, sem puni-los por expressarem seus sentimentos.

Para estabelecer limites de forma positiva e consistente,
é importante que os responsáveis conversem sobre
as estratégias que usarão.
Assim poderão orientar a criança e administrar os momentos de conflito de
forma mais tranquila e coerente.
Permita também que a criança tenha oportunidade de experimentar fazer
coisas sozinha, incentivando e reconhecendo suas realizações. Lembre-se de
que o limite externo é importante para educar e proteger as crianças nesta fase
em que elas ainda não possuem recursos próprios para fazer isto. Mas ela
precisa de espaço também para reconhecer suas capacidades e desenvolver
novos recursos.

2.Sono e afeto
O sono tem uma função importante
no desenvolvimento das crianças.
É durante o sono que o cérebro descansa das funções
do estado desperto e promove energia para brincar e
aprender. O sono promove a saúde física, libera o
hormônio do crescimento e restabelece condições
para que a criança tenha um desenvolvimento
saudável.

Quando as crianças não têm uma boa noite de sono, ficam mais irritadas, impacientes e certamente terão mais
dificuldades de se socializar com outras pessoas e crianças. Pais e cuidadores também ficam cansados e tensos
com a situação, gerando um stress em todo o ambiente.
Para ajudar a criança a ter um sono que a deixe mais tranquila, pronta para brincar e aprender, é preciso criar
bons hábitos de sono para toda a família. Afinal, será difícil que seu pequeno ou sua pequena consiga um sono
tranquilo se houver barulho de música, TV e conversas na casa.
Vale lembrar, que todos nós, crianças e adultos, precisamos de um bom sono para estar tranquilos,
descansados e com energia para o dia seguinte.
Dicas para ajudar a ter uma boa noite de sono:

- Ter uma rotina ajuda a criança a se preparar para dormir
Por exemplo, tomar um copo de leite ou chá, escovar os dentes, ler um livro, são rituais antes de ir para a cama
que ajudam a ter um sono tranquilo.
- Roupas confortáveis ou pijamas adequados à temperatura contribuem para um sono tranquilo. Não queremos
que os pequenos e pequenas passem frio ou calor.
- O banho antes de dormir pode ajudar a relaxar e preparar a criança para uma noite de sono.

Mais algumas dicas sobre sono e afeto!
- A hora de dormir pode ser uma oportunidade de pais e mães fortalecerem
os vínculos afetivos com seus filhos e filhas, contando histórias, fazendo
massagem nas costas, ou cantando e tornando este momento especial para
ambos.
- Alguns pais trabalham em horários diferentes e chegam em casa um pouco mais
tarde. Quando possível, estabeleça uma rotina que permita a criança encontrar o
pai antes de dormir. Mas se isso não for possível, é importante que o pai passe no
quarto da criança para lhe dar boa noite.
- Dividir o quarto com os irmãos ou mesmo com os pais, pode ser a única
possibilidade para algumas famílias. Mas é muito importante procurar garantir que
cada uma tenha o seu espaço para dormir, não dividindo a cama com irmãos ou
com os pais.
- É comum a criança solicitar para dormir na cama dos pais. Você pode explicar
afetuosamente que as crianças devem dormir em sua própria cama e que todos
precisam descansar. Caso a criança chame durante a noite, procure acolher o medo
e a insegurança. Você pode oferecer objetos que ela gosta e que possam lhe dar
conforto, incentivando-a a permanecer em sua cama.

3.Naninhas, chupetas e
outros objetos
Add instructions or guidelines here
Muitas crianças costumam ter um objeto, paninho, pelúcia, até mesmo
chupetas que costumam pedir na hora do sono ou quando acontece algo
que gere algum desconforto, como por exemplo uma repreensão. Este
objeto pode ser qualquer coisa, mas para a criança ele tem uma função
especial e necessária. As crianças muitas vezes se ressentem em ter que
deixar as brincadeiras e outras atividades do dia e vivenciam a hora de
dormir como uma despedida e um momento de separação. O objeto
escolhido pela criança tem para ela uma função de apoio emocional e
ajuda a lidar com as angústias, ansiedades, saudade, medos e outros
sentimentos perturbadores que podem ocorrer na hora de dormir ou em
qualquer outra hora do dia.

Este objeto escolhido pelas crianças é tão natural e importante para o desenvolvimento dos pequenos e
pequenas que foi motivo de estudos do desenvolvimento infantil e ganhou o nome de objeto transicional.
O pediatra e psicanalista inglês, Winnicott, indicou que o objeto transicional ajuda a criança a lidar com os
sentimentos vividos a partir do momento em que constata que ela e sua mãe não são uma pessoa só, ou seja, em
que percebe que existe uma separação. Normalmente a criança utiliza este recurso até por volta dos 5 anos, mas
pode variar de criança para criança.
Se a sua criança tem um objeto de transição, saiba que isso é natural e saudável. Permita que ela utilize este
recurso toda vez que sentir necessidade. Logo chegará o dia em que ela não precisará de um objeto real para se
tranquilizar, não tenha pressa!
Você pode também apoiá-la, conversar e abrir espaço para ela falar sobre os seus sentimentos. Assim, ela
poderá ter um desenvolvimento emocional saudável e ser capaz de enfrentar novas situações com segurança e
confiança.

Lembre-se: crianças não são adultos em miniatura e precisam do seu apoio e
compreensão para se desenvolver e amadurecer.
A escolha deste objeto tem significado para a criança, porém nem todas as crianças utilizam deste recurso.

4.Desfralde
O desfralde faz parte do desenvolvimento normal das crianças, mas cada um tem
seu tempo. Geralmente acontece entre dois e três anos, mas pode variar entre as
crianças. Ter paciência e tolerância com a criança nas etapas deste aprendizado
contribuem para sua autoconfiança e motivação para esta nova conquista.
Lembre-se que as crianças são diferentes umas das outras, e as comparações entre
irmãos, primos e coleguinhas não contribuem para o reconhecimento de qual é o
melhor momento para iniciar o desfralde do seu filho ou filha.
Para iniciar o desfralde precisamos ter algumas etapas do desenvolvimento da
criança garantidos. Por exemplo, andar e falar são indícios de que algumas das
fases de maturação neurológica necessárias para este processo foram
conquistadas.
A conquista desta nova etapa de aprendizado da criança deve ser vivida através
da condução afetuosa da mãe e ou dos cuidadores, observando, ajudando e
orientando. Um sinal que pode ser observado pelos adultos cuidadores de que a
criança está em uma fase favorável para o desfralde, é quando ela passa a avisar que
irá fazer xixi ou cocô. Construir este aprendizado com a criança requer disposição e
compreensão.

Vale lembrar que o desfralde é um momento transitório e é natural que aconteça escapes em situações
inesperadas. É fundamental manter a paciência e o estímulo para a criança conquistar a autonomia e sentir-se
segura para utilizar o banheiro para as necessidades fisiológicas.
Seguem algumas dicas importantes:
-Convide a criança para ir ao banheiro a cada 20 ou 30 minutos. Ajude-a a perceber se está com vontade de fazer
xixi ou cocô, perguntando.
- Você pode deixar permanentemente no banheiro objetos de interesse da criança, por exemplo: algum brinquedo,
livros, adesivos, cadernos ou qualquer outro objeto que a criança goste e que só terá acesso quando estiver no
banheiro.
- Ao estar no banheiro com a criança, tenha paciência para esperar e estimule a permanência dela sentada,
contando história ou conversando
.- Não manifeste decepção ou frustração quando algo não aconteceu como esperado, a criança precisa da sua
compreensão e estímulo para aprender.
Esta fase pode ser desafiadora para pais e cuidadores. Procure conversar com seu parceiro ou parceira para
que vocês possam se dividir para atender a criança quando ela precisar ir ao banheiro. E quando se sentir
com raiva ou frustrado(a), procure fazer algo que possa ajudá-lo(a) a se sentir melhor antes de atender a
criança.

5.Sugestões

Links:
Instituto Alana https://alana.org.br/
Fundação Maria Cecília Souto Vidigal –
https://fmcsv.org.br
Kit Família Brasileira Fortalecida https://www.unicef.org/brazil/kit-familia-brasileira-fortalecida
Movimento Saber Lidar/ASEC
https://movimentosaberlidar.org.br
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MOVIMENTO SABER LIDAR/ASEC
O Movimento Saber Lidar nasceu para promover a saúde mental de
pessoas em todas as fases da vida (crianças, jovens, adultos e
idosos) junto a diferentes tipos de organizações (escolas públicas e
privadas, ambiência familiar, organizações sociais e empresas).
Queremos contribuir com informação, formação e transformação de
pessoas e organizações, no mundo escolar, no mundo do trabalho e
na sociedade, sempre baseadas em evidências científicas, na
colaboração, no compartilhamento e articulação de melhores
práticas!
O Movimento Saber Lidar é uma iniciativa da ASEC - Associação
pela Saúde Emocional de Crianças.
Saiba mais em: https://movimentosaberlidar.org.br/
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