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Não há dúvida de que os bons (e os 
maus) hábitos se formam por meio da 
rotina da família, ainda na infância. Por 
isso, é dever dos pais cuidar cada exemplo 
que dão por seus próprios hábitos de saúde 
e higiene. As crianças precisam de rotinas 
saudáveis para aprender e se desenvolver. 
A alimentação é a primeira delas: introdu-
zir alimentos nutritivos e manter uma dieta 
familiar equilibrada é fundamental na hora 
de ditar os futuros hábitos da criança. O 
que é enviado no lanche e o que é servido 
na mesa serão os alimentos de adaptação 
também para uma vida adulta. Portanto, a 
dica é abusar das frutas, legumes e verdu-
ras, sucos naturais, e diminuir sempre a 
quantidade de açúcares e gorduras (prin-
cipalmente em alimentos processados e 
industrializados). 

Os hábitos saudáveis na alimentação 
abrirão portas para a higiene. Quanto me-

nor for a quantidade de açúcar ingerida, 
por exemplo, menor será o acometimento 
de cáries nos dentinhos. E tornar divertido 
processo de higiene, como tomar banho 
e escovar os dentes, é fundamental para 
as crianças assimilarem a importância 
de manter isso na sua rotina. Contudo, 
para que isso aconteça, os pais precisam 
dar o exemplo e manter uma ordem para 
que todas as atividades ocorram da forma 
desejada. Por isso, pode-se afirmar que os 
hábitos de vida da criança são marcados 
pelos hábitos de vida dos pais ou adultos 
responsáveis. 

O exemplo em saber esperar, dividir, 
arrumar a própria bagunça e agradecer 
aos outros também são maneiras apren-
didas na infância. Por este fato, um bom 
exemplo não é somente para si, mas para 
contribuir na formação de caráter dos 
novos cidadãos.

Muitas vezes é nas brincadeiras de 
criança que se descobre uma aptidão e até 
uma profissão. Observar o comportamento 
dos pequenos enquanto eles brincam é 
importante para ver a capacidade de re-
solver problemas, o senso de imaginação 
e os motivos lúdicos que os levam a agir 
de determinada forma. É brincando que 
a criança atribui significados aos objetos 
e desenvolve a capacidade de abstração, 
mudando a percepção do mundo que vê. 
Os brinquedos e as brincadeiras mudaram 
muito, principalmente devido à utilização 
da tecnologia com as crianças, mas o senti-
do de brincar aprendendo não deve mudar. 

Brincar faz parte do processo de aprendi-
zagem das crianças, por isso, na educação 
infantil o horário de brincar mistura-se 
sempre às atividades, como comer, dormir 
e aprender. O conjunto de estratégias para 
revelar à criança o seu mundo compreende 
as brincadeiras e prepara-a para as outras 
fases da vida. 

Brincando a criança desenvolve as ca-

racterísticas de personalidade, fantasias, 
medos, desejos, criatividade e faz daquele 
momento uma projeção do mundo lá fora. 
Enganam-se também os pais que acham 
que a criança que desmonta o brinquedo 
está estragando-o. Ela está explorando o 
objeto de maneira criativa. Crianças que 
não gostam de brinquedos convencionais 
são ainda mais criativas, pois transferem 
suas referências para objetos e criam per-
sonagens a partir deles. 

Estabelecer contato com outras crianças 
e adultos também é fundamental. A criança 
precisa experimentar, arriscar, e inserir-se 
com situações diversas sempre, por isso 
brincar sozinha é importante, mas brincar 
com o outro possibilita a assimilação de 
situações não previstas e colabora para o 
desenvolvimento do convívio social. 

Os brinquedos devem ser comprados 
conforme a faixa etária, para que a criança 
desenvolva em cada fase as necessidades 
específicas como coordenação motora, 
estruturação temporal e lateralidade.

Brincando também se aprende
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Bons hábitos são assimilados na infância


