
Que tal investir em uma alimentação saudável e reforçar a importância dela? É bom aproveitar para 

fazer as refeições em família e cozinhar. E se envolvêssemos os pequenos em atividades na cozinha? 

Pode ser que, assim, eles desenvolvam interesse pelos alimentos e ampliem o paladar. Que tal tentar? 

Podemos solicitar a cada criança/família que experimente fazer duas receitas com os filhos e depois 

compartilhe o resultado com a escola. Já a escola poderia organizar um livro de receitas da Educação 

Infantil e disponibilizar para todos os pais como produto e exemplo da convivência saudável com os 

filhos. 

As crianças estão em casa, e agora?
Texto de Renata Sanches

Este momento em que todos precisam ficar em casa é muito delicado. 
Como orientar os pais e/ou responsáveis cujas crianças estão na fase 
de Educação Infantil? 

Vamos partir da afirmação de que toda criança é um pequeno cientista e de que os espaços – pequenos ou 

grandes – podem ser adaptados para incentivá-los a interagir e brincar, princípios fundamentais para o 

desenvolvimento nesta faixa etária.

Consideremos este momento em que as crianças estão longe do contexto escolar como uma oportunidade 

para aproximá-las ainda mais de suas famílias, mesmo sabendo que muitos pais estão em casa, mas 

trabalhando, em home office. Vocês devem estar pensando, mas como podemos ajudá-los nessa situação? 

Que tal orientar e incentivá-los para que organizem a rotina diária de seus filhos em consonância com a 

deles? Vamos falar sobre a importância da rotina para que as crianças dessa faixa etária se sintam seguras 

e controlem o espaço e o tempo. Sugira que, junto com os filhos, eles organizem essa rotina pensando nas 

atividades fixas, como acordar, escovar os dentes, almoçar, tomar lanche, tomar banho, dormir e outros 

possíveis “tempos” que serão diferentes de família para família. Incentive-os a incluir tempo para cantar, 

ouvir músicas, ler histórias, parlendas e poemas, assistir filmes, dramatizar etc. Todas essas atividades 

devem ser realizadas por meio de brincadeiras e jogos.

Não se esqueça de chamar a atenção para a orientação que a Sociedade 
Brasileira de Pediatria oferece sobre o uso de telas (celular, televisão, 
internet) para as diferentes faixas etárias (#MENOS TELAS #MAIS SAÚDE*). 
O objetivo é cuidar do futuro das crianças brasileiras reiterando e atualizando 
as recomendações descritas no Manual de Orientação de 2016.

*Disponível em https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/_22246c-ManOrient_-__MenosTelas__MaisSaude.pdf
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Gostaram da ideia? Compartilhem também com a Editora do Brasil o resultado dessa experiência em 

sua escola. Para isso, utilize em sua postagem a #criançasnacozinha2020. Durante este período de 

afastamento social, enviaremos outros textos com dicas para fortalecer o trabalho entre a escola e a 

família.


