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TEMA: AUTONOMIA/ DESFRALDE 

 ATIVIDADE: “VISITA E EXPLORAÇÃO DO BANHEIRO”  

Olá, famílias! 

 

  A proposta dessa atividade tem a intenção de proporcionar a criança um momento de cuidado 

de si, o momento de usar o banheiro. O objetivo é que a criança, ao utilizar o banheiro em momentos 

do seu cotidiano possa ter a oportunidade de conhecer e expressar através de gestos e falas as 

próprias necessidades, sejam elas fisiológicas ou de uso dos objetos do espaço. 

Se a criança demonstrar desconforto e insegurança diante do convite de ida ao banheiro, 

busque acolhê-la com carinho e afetividade. Tente investigar o porquê da negação, ofereça ajuda e 

busque tornar a ida ao banheiro mais atrativa para ela, respeitando seus limites.  

Possíveis falas da criança neste momento: Não estou com vontade de fazer xixi e nem cocô. 

Não preciso de ir ao banheiro. Sugestões de falas do adulto para orientar a criança: Tudo bem, eu 

estou aqui com você, eu te ajudo. 

 Podemos apenas ir visitar o banheiro, quando você chegar na privada pode ser que a vontade 

apareça. 

Desenvolvimento: O responsável deve verificar se o banheiro está limpo e com todos os 

utensílios necessários para a higiene da criança, como papel higiênico, lixeira, sabonete, toalha e se 

possível um banquinho para que ela possa alcançar o vaso sanitário e a pia.  

Sugerimos que um adulto ao perceber que a criança está com vontade de ir ao banheiro, faça 

o convite para levá-la ao espaço e junto com ela, explore todo o ambiente e as possibilidades de 

uso. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

Observe a criança, apoie a autonomia e estimule as curiosidades dela, acompanhando 

encantamentos e possíveis descobertas. É fundamental deixar que a criança use o banheiro no 

tempo dela e, caso necessário, ofereça ajuda para descer ou subir a roupa, limpar a genitália e fazer 

a higienização das mãos. O uso do banheiro deve ser feito todas as vezes que a criança sinalizar 

vontade ou o adulto perceber a necessidade disso. 

 

 

 

 

Não se esqueçam de registrar esse 

momento enviando comentários, vídeos ou 

fotos no nosso grupo de WhatsApp! 

 


