
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.

Aqui você encontra sugestões que contribuem para conduzir de forma afetuosa esta etapa
de aprendizado da criança.

Desfralde

Guia da família
Cuidando da saúde física e emocional de crianças de 0 a 6 anos

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.
Um sinal que indica que a criança está em uma
fase favorável para o desfralde, é quando ela
passa a avisar que irá fazer xixi ou cocô.

É fundamental manter a paciência e o estímulo
para a criança sentir-se segura para utilizar o
banheiro. Seguem algumas dicas importantes:
-Convide a criança para ir ao banheiro a cada
20 ou 30 minutos. 
- Deixe no banheiro objetos de interesse da
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.

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.

No seu tempo

Estímulo

Individualidade

www.movimentosaberlidar.org.br
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Vale lembrar que o desfralde é um momento
transitório e é natural que aconteça escapes
em situações inesperadas. 
Procure conversar com seu parceiro ou
parceira para que vocês possam se dividir para
atender a criança. 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.

Apoio


