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Resumo: O projeto foi desenvolvido dentro do tema gerador “Semeando e Cultivando 

Valores”, elaborado pela escola, na turma Berçário 2 B, com 15 crianças na faixa etária de 1 

ano e 3 meses a 1 ano e 11 meses. O objetivo da proposta foi o incentivo de hábitos saudáveis 

fundamentais para o bem-estar, o desenvolvimento e a interação com o outro. Acredita-se que 

não basta apenas oferecer estímulos à criança, pois para que o desenvolvimento e o 

aprendizado sejam eficazes, é necessário saúde, que inclui alimentação saudável e boa 

higiene. Sendo assim, a escola, como espaço de formação do ser humano, tem papel 

fundamental na formação de valores que levam ao desenvolvimento de hábitos saudáveis. O 

tema foi trabalhado de forma lúdica por meio de diferentes atividades e brincadeiras, 

baseando-se no pensamento de que a ludicidade está presente no dia a dia do trabalho com a 

educação infantil. Através das descobertas que a criança faz durante as brincadeiras, ela 

aprende de forma prazerosa e significativa. As propostas buscaram envolver todo o grupo 

simultaneamente, com respeito à individualidade de cada criança, considerando que cada uma 

tem seus gostos, anseios, diferentes formas de ser, pensar e agir. Histórias com fantoches e 

músicas gestuais foram empregadas para a criança obter conhecimento do assunto, além de 

desenvolver a imaginação, a linguagem e o movimento. A caixa surpresa deixou as crianças 

curiosas e atentas. O recurso foi aplicado em dois momentos diferentes: a apresentação e a 

exploração de produtos de higiene pessoal e a exposição de diferentes tipos de frutas. Através 

dos estímulos oferecidos, as crianças também usaram seu conhecimento de mundo, sua 

imaginação e sua criatividade em diversas brincadeiras de faz de conta: tomar banho, fazer 

comida, dar banho e trocar a fralda das bonecas, escovar os dentes do personagem relacionado 

à história trabalhada confeccionado com sucata. Observou-se o interesse das crianças nas 

diferentes propostas devido ao envolvimento, às expressões faciais e gestos, que denotavam e 

o encantamento diante das descobertas.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

A educação infantil é a primeira etapa da educação básica, cuja finalidade é 

proporcionar o desenvolvimento integral das crianças pequenas, em ação compartilhada com 

suas famílias. Para nortear as reflexões empreendidas ao longo do texto, pautamo-nos na 

proposição de integração entre cuidado e educação são pressupostos essenciais de uma 

educação infantil de qualidade, que respeita os direitos fundamentais dos bebês e das crianças 

pequenas e a escuta permanente de suas expressões e manifestações. 
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As instituições de Educação Infantil que possibilitam às crianças interagir e terem 

acesso a aprendizagens significativas e cuidados profissionais de boa qualidade criam 

condições inegáveis de promoção do desenvolvimento integral e promovem relações sociais 

saudáveis. Sabendo da importância de desenvolver nas crianças hábitos saudáveis 

relacionados à saúde e higiene, temos no espaço escolar como meio de socialização e 

construção da autonomia, recursos valiosos para promover comportamentos e posturas 

adequadas e sadias. 

De zero a seis anos de idade, a criança encontra-se na fase crucial de consciência acerca 

do esquema geral do corpo. Assim sendo, nos cabe a tarefa de ensinar e estimular os hábitos 

de higiene pessoal e de uma alimentação saudável, demonstrando a importância dos cuidados 

com o corpo para a saúde a fim de favorecer a autoestima da criança e seu pleno 

desenvolvimento. 

 

2. O CUIDAR E EDUCAR DA PRIMEIRA INFÂNCIA 

 

O cuidar e educar da primeira infância começa pela criação de um ambiente facilitador 

aqui entendido como um espaço e as relações nele estabelecidas da constituição saudável da 

pessoa.  

Uma criança saudável não é apenas aquela que tem o corpo nutrido e limpo, mas 

aquela que pode utilizar e desenvolver o seu potencial biológico, emocional e 
cognitivo, próprio da espécie humana, em um dado momento histórico e em dada 

cultura. A promoção do crescimento e do desenvolvimento saudável das crianças na 

instituição educativa está baseada no desenvolvimento de todas as atitudes e 

procedimentos que atendem as necessidades de afeto, alimentação, segurança e 

integridade corporal e psíquica durante o período do dia em que elas permanecem na 

instituição. (REFERENCIAL CURRICULAR NACIONAL PARA A EDUCAÇÃO 

INFANTIL, 1998, p. 50-51). 

 

As crianças aprendem a cuidar de si ao serem cuidadas. O crescimento físico e a 

maturação neurológica associados às interações e às oportunidades oferecidas pelo ambiente 

possibilitam o desenvolvimento de habilidades que permitem que o bebê adquira autonomia 

para mudar de postura. Durante os cuidados, aprendem outros movimentos, como retirar e 

vestir roupas, usar a mão ou talheres para comer, escovar os dentes, pentear os cabelos, limpar 

determinadas regiões do corpo.  

 

Junto aos bebês, a intervenção educativa deve satisfazer suas necessidades de 

higiene, alimentação e descanso. À medida em que vão crescendo, o professor pode 

incentivá-los a participar ativamente dessas atividades de atendimento das 

necessidades. O professor favorece a independência quando estimula a criança, 
exigindo dela com afeto e convicção aquilo que ela tem condição de fazer. (RCNEI, 

1998, p. 33). 



 

Ainda segundo o RCNEI-vol. 2 (1998, p. 39), o recomendado é incentivar a 

independência e autonomia das crianças durante as atividades pedagógicas e naquelas de 

rotina, pois o exercício da cidadania é um processo que se inicia desde a infância, quando se 

oferecem oportunidades de escolha. 

 

 A instituição deve criar um ambiente de acolhimento que dê segurança e confiança 

às crianças, garantindo oportunidades para que sejam capazes de: familiarizar-se 

com a imagem do próprio corpo, conhecendo progressivamente seus limites, sua 
unidade e as sensações que ele produz; interessar-se progressivamente pelo cuidado 

com o próprio corpo, executando ações simples relacionadas à saúde e higiene; 

adotar hábitos de autocuidado, valorizando as atitudes relacionadas com a higiene, 

alimentação, conforto, segurança, proteção do corpo e cuidados com a aparência. 

(RCNEI, 1998, p. 27). 

 

Com relação à alimentação, é bom salientar que o comportamento alimentar tem, 

normalmente, suas bases fixadas na infância e transmitidas pela família/escola, sendo 

sustentadas pela tradição, crenças, valores e tabus, os quais passam através das gerações.  

 

A saúde da criança que frequenta instituições de educação infantil revela sua 

singularidade como sujeito que vive em determinada família, que por sua vez vive 

em um grupo social, tendo assim uma história e necessidade de cuidados 

específicos. Revela, também, a qualidade de sua vida na creche ou na pré-escola. O 
ambiente coletivo demanda condições ambientais e cuidados adequados ao contexto 

educacional. (RCNEI, 1998, p. 50-51). 

 

Entre dois e seis anos de idade as crianças estão criando hábitos alimentares que os 

acompanharão pelo resto da vida. É imprescindível o papel do adulto nesta fase, incentivando-

as à ingestão de alimentos variados, oferecidos de diversas formas, fomentando na criança o 

interesse pelo alimento.  

 

É recomendável que os professores ofereçam uma variedade de alimentos e cuidem 

para que a criança experimente de tudo. O respeito às suas preferências e às suas 

necessidades indica que nunca devem ser forçadas a comer, embora possam ser 

ajudadas por meio da oferta de alimentos atraentes, bem preparados, oferecidos em 
ambientes afetivos, tranquilos e agradáveis. (RCNEI, 1998, p. 55). 

 

Neste sentido, é fundamental considerar que a criança inserida em contextos sociais está 

aprendendo constantemente, desde como conviver, conhecer e respeitar as diferenças 

culturais, até compreender e participar das práticas sociais e hábitos culturais da sociedade em 

que faz parte.  

 



 Compreendendo a criança como ser ativo nesse processo, o adulto pode propiciar 

experiências que possibilitem a aquisição de novas competências em relação ao ato 

de alimentar-se. Aos poucos, a criança que recebia papa com ajuda do adulto 

começa a mostrar interesse em segurar a colher, em pegar alimentos com os dedos e 

pôr na boca. É muito importante que os professores permitam que a criança 

experimente os alimentos com a própria mão, pois a construção da independência é 

tão importante quanto os nutrientes que ela precisa ingerir. (RCNEI, 1998, p. 53). 

 

Tendo uma vida saudável, a criança consegue brincar, aprender e se desenvolver. 

Portanto, as atividades que envolvem questões de alimentação e bem-estar relacionadas à 

higiene pessoal e saúde, podem ser trabalhadas com as crianças pequenas de forma lúdica. 

Vygotsky (1984) atribui relevante papel ao ato de brincar na constituição do 

pensamento infantil. É brincando, jogando, que a criança revela seu estado cognitivo, visual, 

auditivo, tátil, motor, seu modo de aprender e entrar em uma relação cognitiva com o mundo 

de eventos, pessoas, coisas e símbolos. 

 

Brincar é uma das atividades fundamentais para o desenvolvimento da identidade e 

da autonomia. O fato de a criança, desde muito cedo, poder se comunicar por meio 

de gestos, sons e mais tarde representar determinado papel na brincadeira faz com 

que ela desenvolva sua imaginação. Nas brincadeiras as crianças podem desenvolver 
algumas capacidades importantes, tais como a atenção, a imitação, a memória, a 

imaginação. Amadurecem também algumas capacidades de socialização, por meio 

da interação e da utilização e experimentação de regras e papéis sociais. (RCNEI 

1998, p. 22). 

 

Por meio das atividades lúdicas, a criança reproduz muitas situações vividas em seu 

cotidiano, as quais, pela imaginação e pelo faz de conta, são reelaboradas. 

 

No faz de conta, as crianças aprendem a agir em função da imagem de uma pessoa, 

de uma personagem, de um objeto e de situações que não estão imediatamente 

presentes e perceptíveis para elas no momento e que evocam emoções, sentimentos 

e significados vivenciados em outras circunstâncias. Brincar funciona como um 

cenário no qual as crianças tornam-se capazes não só de imitar a vida como também 

de transformá-la. Os heróis, por exemplo, lutam contra seus inimigos, mas também 

podem ter filhos, cozinhar e ir ao circo. (RCNEI, 1998, p. 22). 

 

Tanto para Vigotsky (1984) como Piaget (1975), o desenvolvimento não é linear, mas 

evolutivo e, nesse trajeto, a imaginação de desenvolve. Uma vez que a criança brinca e 

desenvolve a capacidade para determinado tipo de conhecimento, ela dificilmente perde a 

capacidade. 

 

3. REFLEXÕES SOBRE A PROPOSTA 

 



A proposta foi desenvolvida de forma lúdica, com um grupo de 15 crianças na faixa 

etária de 1 ano e 3 meses a 1 ano e 11 meses de idade na Escola Municipal de Educação 

Infantil Anita Dall’Agnol Amantino no município de Veranópolis-RS. Foram realizadas 

diferentes atividades abordando questões relacionadas a higiene, alimentação e saúde. 

Primeiramente foi trabalhada a história Cheré, o Jacaré de Chulé, com auxílio de 

fantoches, como mostrado na figura 1, para as crianças se familiarizarem sobre o assunto, 

além de desenvolver a linguagem, imaginação e criatividade. 

Conforme citado no Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil (v.3, 1998), 

realizar práticas de leitura para crianças traz consigo um grande valor, pois a criança que 

ainda não sabe ler tradicionalmente pode fazê-la através da escuta da leitura do professor, por 

mais que não decifre todas e cada uma das palavras. Sendo assim ao ouvir um texto é possível 

considerar essa ação como uma forma de leitura. 

 

Figura 1- Contando a História Cheré, o Jacaré de chulé 

 
Fonte do Autor 

 

Em seguida foi explorada a caixa surpresa com produtos de higiene pessoal. A atividade 

começa com a retirada dos objetos da caixa, um de cada vez. Conforme são retirados e 

mostrados para as crianças, a professora vai nomeando e explicando a finalidade de cada um, 

como mostra a figura 2.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Figura 2 – Caixa surpresa com produtos de higiene pessoal 

 

Fonte do Autor 

 

 Em seguida as crianças exploraram as características das embalagens dos produtos de 

higiene enviados pelos pais. A proposta pode ser observada na figura 3. 

 

Figura 3 – Exploração das Embalagens 

 



Fonte do Autor 

 

A partir disso, foram proporcionadas as brincadeiras faz de conta, em três momentos 

distintos: dar banho e trocar a fralda das bonecas, escovar os dentes do jacaré (personagem da 

história Cheré, o Jacaré de Chulé), confeccionado com material de sucata. As figuras 4, 5 e 6 

ilustram estes momentos. 

 

Figura 4 – Brincadeira faz de conta dando banho nas bonecas 

 

Fonte do Autor 

 

Figura 5 – Brincadeira faz de conta trocando a fralda das bonecas 

 

Fonte do Autor 



 

 

 

 

Figura 6 – Brincadeira faz de conta escovando os dentes do jacaré 

 

Fonte do Autor 

 

 Também foram trabalhadas músicas gestuais relacionadas as partes do corpo, 

desenvolvendo a noção de esquema corporal. Como citado no RCNEI-Vol. 3 (1998, p.49) a 

linguagem musical é excelente meio para o desenvolvimento da expressão, do equilíbrio, da 

autoestima e autoconhecimento, além de poderoso meio de integração social. O documento 

fala sobre a importância da música, especialmente na educação infantil. 

 

A integração entre os aspectos sensíveis, afetivos, estéticos e cognitivos, assim como 

a promoção de interação e comunicação social, conferem caráter significativo à 

linguagem musical. É uma das formas importantes de expressão humana, o que por 

si só justifica sua presença no contexto da educação, de um modo geral, e na 

educação infantil, particularmente. (RCNEI, 1998, p.45). 

 

Este recurso é muito valioso no desenvolvimento e aprendizagem das crianças e pode 

ser usado em diferentes momentos. 

 

A música no contexto da educação infantil vem, ao longo de sua história, atendendo 
a vários objetivos, alguns dos quais alheios às questões próprias dessa linguagem. 

Tem sido, em muitos casos, suporte para atender a vários propósitos, como a 

formação de hábitos, atitudes e comportamentos: lavar as mãos antes do lanche, 

escovar os dentes, respeitar o farol etc. (RCNEI, 1998, p. 47).  

 



Dando continuidade, foram realizadas atividades referentes a alimentação, começando 

com a história Uma Lagarta muito comilona, contada também com auxílio de fantoches.  

A caixa surpresa com diferentes tipos de frutas deixou as crianças atentas e curiosas 

para posteriormente explorar cada uma delas, percebendo suas propriedades como textura, 

cor, forma, aroma e sabor. Esta proposta pode ser observada nas figuras 8 e 9. 

 

Figura 7 - Caixa Surpresa com Frutas 

 

Fonte do Autor 

 

Figura 8 – Exploração das frutas 

 

Fonte do Autor 

 



O projeto foi encerrado com um delicioso buffet onde as crianças puderam degustar, 

com autonomia, diferentes tipos de frutas, como mostra a figura 10. 

 

Figura 9 – Degustação das frutas 

 

Fonte do Autor 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Trabalhar um projeto sobre questões de higiene e alimentação saudável relacionadas à 

saúde parece, num primeiro momento, algo distante ao entendimento das crianças desta idade. 

Mesmo ainda não apresentando uma linguagem formada, foi possível perceber a compreensão 

das mesmas com relação aos assuntos abordados como mostra nas figuras 11 e 12, a atitude 

de algumas crianças durante a exploração da história Cheré, o Jacaré de Chulé. O enredo 

conta sobre um jacaré que ganhou dois pares de sapatos, os quais não tirava mais dos pés. Um 

dia, quando chegou perto da lagoa resolveu entrar e, depois de tanto tempo, tirou os sapatos 

espantando todos os seus amigos por causa do chulé.  

Figura 10 – Criança tirando o calçado 



 

Fonte do Autor 

 

Figura 11 – Criança cheirando o calçado 

 

Fonte do Autor 

 

Neste sentido, o projeto aqui relatado, foi significativo para a formação pessoal e social 

das crianças, que participaram e envolveram-se nas propostas com curiosidade e atenção, 

aprendendo e se desenvolvendo nas diferentes áreas: motora, linguística, artística, musical.  

O planejamento das atividades com a utilização de músicas, brincadeiras, histórias com 

fantoches, dentre outros recursos lúdicos, foram primordiais dinamizando o processo ensino-

aprendizagem e conferindo um melhor aproveitamento do que foi transmitido, facilitando o 

processo de entendimento e a adesão ao assunto. 

A criança se encontra inserida em contextos sociais e aprende constantemente, desde 

como conviver, conhecer e respeitar as diferenças culturais, até compreender e participar das 

práticas sociais e hábitos culturais da sociedade em que faz parte. Portanto, os momentos de 



higiene e alimentação, que marcam questões fisiológicas e de sobrevivência do ser humano, 

constituem aprendizados de suma importância para a infância.  

Daí decorre a necessidade de planejar, organizar e dialogar com as crianças sobre esses 

momentos e a escola, nesse sentido, assume o papel de facilitadora. Os professores, através do 

seu conhecimento pedagógico, podem utilizar metodologias diferenciadas e eficazes, por 

meio de atividades lúdicas. Dessa forma, o aprendizado acontece de forma prazerosa e 

significativa. 
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