
 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem:  

DESFRALDE- USANDO O BANHEIRO 

O tempo de desfralde é uma fase importante na vida da criança, pois, é uma das 

primeiras atitudes que a levam para a autonomia. Portanto, deve ser um período de 

descobertas e sem traumas. 

 Neste contexto, a participação dos pais/responsáveis durante este período é de 

extrema importância. Que tal iniciar este período de descobertas junto com seu filho(a)? 

 A princípio, não se deve dizer que está na hora de fazer xixi ou cocô, mas dizer: "Vamos lá 

ver se tem xixi ou cocô?" Levando a criança diversas vezes ao banheiro durante todo dia. Ao 

tirar a fralda, explique que a partir de agora usará somente calcinha/cueca. Também mostre 

a foto do banheiro da nossa escola, para que a criança se familiarize com o ambiente. Não 

esqueça de nos contar como está sendo essa experiência. No caso do seu filho já estar 

desfraldado, nos conte nos comentários como foi. Vamos trocar experiências e ajudar 

aqueles que estão em processo!!!  
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Maria José 

TURMA: B2A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O eu, o outro e o nós 
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Estratégia de Aprendizagem: 

 ATIVIDADE: BRINCANDO DE FAZER ARTE 

Quando o assunto é autonomia infantil, um dos tópicos mais falados é a 

liberdade de escolha dada para a criança e de fato, essa é uma das principais habilidades 

trabalhadas, sem ela a criança não poderá colocar em prática tudo o que aprendeu sobre a 

importância de tomar decisões e explorar objetos e materiais, ou seja, para a conquista da 

autonomia a criança precisa de liberdade para que a mesma aprenda a usá-la. Sendo assim, 

a proposta para a atividade é criar sua própria arte a partir do desenho, com materiais que 

possibilite dar liberdade à imaginação e criatividade dos nossos pequenos desde a sua 

escolha em como usa-los como forma de expressão.   

  

Material necessário:  

 

• Folha de sulfite ou cartolina; 

•  Lápis de cor, giz de cera, tinta, pincel 

e esponjas; 

• Cola glitter ou cola branca; 

•  Barbantes, fitas, tecidos e recortes; 

• Elementos da natureza como folhas 

entre outros.   
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