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Orientando... 

 

Queridos pais dos alunos (as) do Infantil 2, 

Nossos pequenos estão crescendo, superaram muitas etapas ou estão a caminho de superá-las. Já 
deixaram as fraldinhas, não dormem mais na escola, passaram da mamadeira para o copo com bico, 
organizam seus pertences, manifestam desejos e vontades. 

Pedagogicamente utilizam materiais e recursos como o livro didático, são atentos e curiosos, cantam, 
dançam e brincam muito! 

Quantas mudanças em um curto espaço de tempo. 

Nós, do Colégio Maria Imaculada, participamos destas mudanças e estimulamos o crescimento e a 
independência dia a dia. São muitos os momentos da rotina que ganham um novo sentido e que 
necessitam de método, carinho e tempo para que se habituem e sigam felizes na escola e em casa. 

Chegam carregando suas lancheiras, sabem o lugar de guardá-las, retiram a agenda, o copo e a nécessaire 
da mochila, lavam as mãos antes do lanchinho, pegam, abrem e organizam seu lanche na hora da 
merenda. São orientados a se alimentar bem, a comer as frutas que trouxeram e a pedir ajuda, sempre que 
necessário. 

Na hora de guardar o que sobrou, as professoras ficam atentas para auxiliá-los a dobrar a toalhinha e a 
fechar bem os potes e garrafinhas, e eles conseguem! Após o lanche fazem a escovação dentária, abrindo 
sua nécessaire, colocando a pasta e realizando a escovação. Apresentamos os movimentos corretos com 
uma arcada dentária em tamanho maior que o natural e uma escova de dentes bem grande, que 
manipulam e aprendem como escovar. Salientamos que estão aprendendo e que necessitam que, em casa, 
seja feita pelos pais e cuidadores uma escovação mais atenta e completa. 

Precisam de nossa ajuda, orientação, incentivo e, principalmente por parte dos adultos que convivem com 
eles, que acreditem que eles podem, que conseguem... Este voto de confiança na vida prática e na 
aprendizagem são fundamentais para a elevação da autoestima e autonomia. 

Para ir ao tanque de areia e à sala de psicomotricidade, retiram seus calçados e são estimulados a calçá-los 
no final. 

O quesito banheiro é um capítulo à parte que necessita nossa maior atenção. Por volta dos 3 anos a grande 
maioria já controla os esfíncteres e anuncia quando quer ir ao banheiro. As salas do Infantil 2 dispõem de 
banheiro interno, justamente para que tenham a liberdade de ir até lá, mas com a atenção necessária da 
professora e da auxiliar de turma. 

 



 

   

Apresentamos o banheiro a eles falando sobre a função de cada elemento, como pia, vaso sanitário, papel 
para secar as mãos, sabonete, papel higiênico, lencinho umedecido, e como devem usar cada um destes 
instrumentos. Utilizamos recursos lúdicos, como músicas, simulações com bonecos, recorte e colagem de 
objetos de higiene etc. 

Principalmente com relação às meninas temos o cuidado de ensinar como limpar o xixi, da frente para trás, 
para evitar contaminações. Ensinamos a quantidade de papel, mais ou menos 3 partes dobradas, a passar 
a primeira vez e com outro papel a segunda vez até o papel sair limpinho. Primeiramente esta é uma ação 
das professoras e auxiliares, depois, quando compreendem a execução, são observadas até que o 
resultado seja satisfatório.  

Solicitamos que na mochila das meninas seja colocada diariamente uma calcinha para troca durante o 
período. Nesta idade são comuns pequenos escapes que podem comprometer a saúde das meninas 

Com relação às fezes o processo das crianças é mais lento, e são orientadas a sempre chamar o adulto que 
está próximo a elas para que seja feita a higienização com lenço umedecido. Por volta dos 5 anos, eles já 
estarão prontos para iniciar este processo. 

O trabalho com a autonomia exige atenção diária por parte da escola e da família, e contamos com a 
confiança e incentivo por parte de vocês. 

Temos certeza de que, com tranquilidade, atenção e colaboração, faremos um ótimo trabalho. 

Estamos abertas para sugestões e solicitações sempre pensando no bem-estar de nossas crianças. 

Atenciosamente, 

Coordenação e Professoras do Infantil 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


