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ORIENTAÇÕES PARA O PERÍODO DE ISOLAMENTO SOCIAL 

DESFRALDE – ROTINA – HIGIENE PESSOAL 
 

• ASSISTENTE SOCIAL - SIMONE 
 
O período de quarentena causado pela pandemia do novo Corona Vírus (Covid-

19) tem causado preocupação em muitas famílias e exigido bastante criatividade 

para preencher a rotina das crianças dentro de casa. As crianças necessitam de 

uma nova rotina diária, os pais ou responsáveis podem aproveitar esse 

momento, para estimular os filhos a incluir em sua rotina, atividades importantes 

para o desenvolvimento da autonomia das crianças. 

 Algumas sugestões para pais e responsáveis durante o período de quarentena 

que podem ajudar na reorganização da rotina. 

 

Estruturação de Rotinas   - Regras ou limites são fundamentais para o 

crescimento das crianças.  Orientações e noções de como agir em determinadas 

situações permite que a criança organize e ajuste seu comportamento. Permite 

que seja capaz de controlar seus impulsos. 

 

Higiene pessoal / cuidado pessoal – Estimular as crianças a realizar os 

cuidados básicos de higiene são muito importantes para a prevenção de 

doenças, especialmente no momento em que estamos vivendo. 

 

Fotografar os espaços e objetos que a criança utiliza para a realização de sua 

higiene pessoal. Fotografar a criança nesse espaço, realizando as atividades. As 

fotos podem ser feitas com o celular.  

 

 

 

 

 



Desfralde - O desfralde é uma das grandes conquistas rumo à autonomia da 

criança. 

 

 

 

Seguem algumas dicas: 

- Observar mudanças de comportamento no seu filho. Algumas crianças 
mudam quando sentem vontade de urinar ou defecar.  

– Identifique qual é a maior dificuldade que ele ou ela sente. Pode ser que ache 
o vaso sanitário gelado ou sinta medo por que o banheiro é diferente dos 
outros cômodos da casa. Por isso, torne esse lugar bastante agradável. Cole 
figuras divertidas nas paredes, deixe alguns brinquedos disponíveis para 
estimular o acesso ao banheiro. 

– Crie a rotina de ir ao banheiro com a criança em períodos determinados. 
Pode ser de uma em uma hora ou em períodos mais alternados.  

–  Use uma linguagem simples e direta para ajudar seu filho a entender o que 
ele precisa fazer 

– Coloque roupas fáceis de serem retiradas. 

 

 

– Recompense os comportamentos desejados. Identifique algumas atividades, 
brinquedos ou guloseimas que motivarão seu filho. Quando ele usar o banheiro, 
entregue essa recompensa e comemore. 

– Procure padrões de comportamento quando o seu filho não conseguir usar o 
banheiro. Se for necessário, anote o que aconteceu. Você pode começar a 
perceber o que faz com que ele faça xixi fora do lugar, por exemplo. E consegue 
também descobrir quais são os horários em que ele parece estar mais propenso 
a fazer suas necessidades. 

– Incentive o seu filho a se comunicar. É importante ajudar crianças com 
habilidades verbais limitadas a sinalizar sua necessidade de usar o banheiro. 
Considere incentivá-lo a usar com algum suporte visual, como uma foto de um 
vaso sanitário para que ele possa apontar e expressar sua vontade de ir ao 
banheiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

• PSICOPEDAGOGA  - LAURY 
 
 

Desfralde  
O tema do desfralde é um processo muito importante, que pode gerar 

muita ansiedade, tanto nos responsáveis quanto na criança. Por isso, é 
importante não ter pressa, respeitar o tempo dela e envolvê-la em situações 
lúdicas relacionadas ao uso do banheiro.  

O desfralde também é um processo de auto reconhecimento, ele é um 
processo individual, A forma como é abordado pode influenciar a 
autoimagem e a autoestima de nossas crianças, desta forma evitem 
métodos punitivos, pois eles não ajudarão. 
 
Guia de observação: 

Identifique barreiras físicas e de comunicação que podem impedir que uma 
criança aprenda a utilizar o vaso sanitário. 

- De que maneira a criança demonstra os sinais iniciais de maturidade para o 
desfralde?  

Exemplo: A criança avisa sobre o xixi e cocô antes ou após fazer; aumento 
no tempo em que permanece com a fralda seca; incômodo com a fralda 
cheia. 

- Como a criança demonstra interesse em relação ao banheiro? 

Exemplo: Quando ela fica bem, sentada ou próxima ao vaso, não se 
incomodando com o som da descarga, entra tranquilo no espaço. 

 

- Em relação aos horários: 

Exemplo: Observar de quanto em quanto tempo em média faz xixi e qual 
horário costuma fazer cocô... 
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