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5 coisas que toda 
mãe de menino 
precisa saber
Olá, mamãe, bem-vinda! Papai, você também é bem-vindo!

A maternidade é cheia de desafios, não é mesmo? Seja 

você uma mamãe de primeira viagem ou mais experiente, 

a verdade é que algumas dúvidas sempre acabam surgin-

do, principalmente no caso de filhos meninos.

Em nosso e-book falaremos sobre as 5 coisas que toda mãe 

de menino precisa saber, abordando os principais temas 

sobre maternidade e criação dos filhos: Educação, Nutri-

ção, Comportamento e Saúde da criança, como cuidados 

com a higiene, fimose e a puberdade.

Encontre uma posição confortável e aproveite esse conte-

údo que preparamos com todo carinho para você.

Boa leitura!



Quando falamos sobre educação das crianças, muitas vezes 

nos limitamos à educação que damos em casa para os pe-

quenos, como bons modos e respeito. Mas existe tam-

bém o conceito pedagógico da educação, respon-

sável pelo desenvolvimento da criança, e é 

sobre isso que vamos falar.

O que é educação infantil?

Quais são as etapas 
da educação infantil?

Segundo o Ministério da Educação (MEC), a educação infantil é a primeira etapa da educação básica, 

e a única que está vinculada a uma idade própria: de zero a cinco anos, ou seja, durante as fases da 

creche e da pré-escola. Na educação infantil os pequenos desenvolvem seus sentidos e aspectos físi-

co, motor, cognitivo, psicológico, intelectual e social.

Cada fase dos nossos pequenos é úni-

ca e cheia de particularidades. Com a 

educação infantil acontece a mesma 

coisa. Para que a criança se desenvolva 

e receba os estímulos adequados para 

sua respectiva idade, a infantil é dividi-

da basicamente em:



• Berçário
De zero a 1 ano de vida

• Pré II
5 anos de vida

• Pré I
4 anos de vida

• Maternal II 
3 anos de vida

• Maternal I
2 anos de vida

A importância do brincar na educação infantil
O desenvolvimento das crianças é mais fácil através do brincar. As brincadeiras lúdicas estimulam não 

só a criatividade, mas coordenação motora, convívio social e muitos outros atributos. Para você ter 

ideia de como brincar é coisa séria na educação infantil, os cursos de pedagogia possuem disciplinas 

específicas para o desenvolvimento de brincadeiras que estimulem o desenvolvimento das crianças. 

Bacana, né?



A nutrição infantil é uma das áreas que geram dúvidas 

mais frequentes sobre a criação dos filhos, então se 

você vez ou outra fica com a “pulga atrás da 

orelha” sobre o que dar ou não para seu 

filho comer, saiba que você não está 

sozinha. Sempre que surgirem dúvidas, 

não hesite em perguntar ao pediatra 

da criança.

Como deve ser a 
alimentação infantil?
O primeiro alimento com que as crianças têm contato é o 

leite materno, que deve ser a única fonte alimentar até o 

sexto mês de vida, no mínimo, conforme as recomen-

dações da Organização Mundial da Saúde (OMS). É 

no leite materno que a criança recebe os nutrien-

tes e anticorpos necessários para a sua primeira 

fase de vida. Para as crianças maiores, a dieta 

deve ser balanceada, ou seja, a mais variada 

possível. A alimentação está diretamente 

ligada ao crescimento e desenvolvimen-

to das crianças, por isso, toda atenção 

na hora de montar o prato 

dos pequenos!



Como montar um cardápio 
saudável para seu filho?
Quanto mais colorido o prato, mais equilibrada será a alimentação do pequeno. Claro, falando de 

alimentos saudáveis, porque os doces e produtos industrializados também são coloridos, mas estão 

longe de serem indicados para fazer parte da dieta das crianças rotineiramente.

Caso seu filho consuma muitos destes alimentos, o ideal é reduzi-los gradualmente do cardápio e 

substituí-los por versões saudáveis. Alternar a apresentação de frutas e legumes ajuda bastante 

na aceitação.

Conte com o lado lúdico na hora das refeições: cortar 

as frutas em formas como coração e estrelas pode 

ser uma boa alternativa.



O que fazer para educar os filhos?

Quando falamos de crianças, automaticamente falamos de compor-
tamento. Em cada fase e faixa etária, a criança desenvolve algumas 
características que vão moldando sua personalidade. 

Estar atento a esses comportamentos é importante para entender 
por qual fase seu filho está passando e poder ajudá-lo da melhor 
forma possível.

Ter autoridade não quer dizer necessariamente que precisa ser autoritária na criação dos filhos. 

Um lar repleto de amor, respeito e princípios é fundamental para a educação das crianças. Para 

educar os filhos, lembre-se de:

E o mais importante de tudo:

amar incondicionalmente!

• Acompanhar o desenvolvimento e cada fase da criança;

• Ter boa comunicação com a criança;

• Encorajar e incentivar sempre;

• Impor limites;

• Ter uma rotina para 

estudos e brincadeiras.



Quando começar a impor limites para os filhos?

Qual a idade certa para colocar de castigo?

Impor limites às crianças nem sempre é tarefa fácil. Fazer o contraponto entre as birras e manhas e 

a correção de forma correta desses comportamentos requer esforço e, principalmente, paciência. 

Muita paciência.

Os limites devem ser impostos o mais breve possível, para que a criança não ache que pode fazer o 

que quiser e quando quiser. A dica de ouro é sempre optar pelo diálogo com seu filho. 

Crianças assimilam as coisas através da repetição, então mesmo que você se sinta esgotado por 

repetir muitas vezes, lembre-se de ter paciência e que as crianças têm um tempo e compreensão 

diferentes de nós adultos.

Opte pelo diálogo com o seu filho, sempre que possível. Estudos mostram que a agressão – física e 

verbal – é ineficaz, além de afastar a criança de você e enfraquecer o tão bonito laço entre mãe e filho.

Como falamos anteriormente, diálogo e paciência são palavras de ordem para a criação dos filhos. 

Alguns momentos podem exigir algumas medidas mais sérias, principalmente se foi descumprido 

um combinado ou a criança foi reincidente em algo que já havia sido repreendida. Nestes casos, o 

castigo pode ser uma alternativa para que a criança compreenda que seus atos têm consequências.

 
A partir de dois anos ela já entende que fez algo de errado. 

Sabemos que é difícil, mas mantenha-se firme quando colocar 

a criança de castigo e só tire ela de lá quando acabar o 

prazo que foi estabelecido. Ceder antes do 

tempo pode comprometer a sua imagem 

e autoridade. 



Os cuidados com a higiene dos meninos

Meninos tomam vacina HPV?

A preocupação com a saúde dos pequenos muitas 

vezes nos tira o sono, não é mesmo? No caso dos 

meninos, algumas particularidades devem ser ob-

servadas e em caso de dúvidas, esclarecidas.

A hora do banho é um momento de muita diversão, mas também precisamos ficar atentos com 

a higienização do pênis do seu pequeno. Limpar bem todo o prepúcio (camada de pele que reco-

bre a cabeça do pênis) é muito importante, já que ali pode acumular secreções que causam mau 

cheiro e podem facilitar o aparecimento de infecções urinárias. É preciso puxar delicadamente a 

pele para trás e lavar com água e sabão.

Sim! Desde 2017 a vacina contra o HPV (abreviação de 

papiloma vírus humano) é oferecida pelo Sistema Úni-

co de Saúde (SUS) para meninos. A vacinação é feita 

em meninos de 11 a 14 anos e, a longo prazo, protege 

contra tipos comuns de câncer em homens, como o 

câncer no pênis, no ânus e na garganta.



Quais são os primeiros sinais da puberdade?

Fimose

Afinal, o que é a fimose?

Por mais que a gente queira que eles sejam nossos bebês para sempre, não tem jeito: os filhos 

crescem e entram na puberdade. 

Os primeiros sinais da entrada na puberdade são crescimento de pelos pubianos, nas axilas 

e acima do lábio superior, o famoso bigode. Também acontece o aumento dos testículos e do 

pênis. Essa fase geralmente se inicia entre os 10 e 14 anos de idade, e dura em média 3 anos.

Quando ouvimos a palavra “fimose”, muitas vezes surge um tabu gigantesco em nossa frente. A 

falta de informação muitas vezes cria estereótipos que não são verdade e chega até a dificultar o 

conhecimento e tratamento de algo que pode ser muito simples.

A fimose infantil nada mais é que a dificuldade (ou 

em alguns casos a impossibilidade) de exibir a glande 

(cabeça) do pênis, por conta de uma alteração na 

camada de pele que a cobre. Essa condição é comum 

nos bebês e a tendência é que desapareça com o 

passar do tempo. 

Segundo informações do Ministério da 

Saúde, 20% das crianças com seis meses 

de idade já conseguem retrair o prepúcio 

e expor a glande, número que sobe para 

50% aos três anos e chega a 99% quando 

o menino atinge os dezessete anos.



Quais problemas a fimose pode causar?

A fimose tem cura?

O não tratamento da fimose pode causar complicações como infecções urinárias devido à 

dificuldade de higienizar a região, além de dor, sangramento e maior possibilidade de contágio 

com doenças sexualmente transmissíveis.

Não é possível evitar a fimose, já que a pele que recobre a glande do pênis é formada ainda na 

gestação. Mas é possível trata-la, evitando problemas para a saúde da criança. 

O médico pediatra irá indicar o melhor tratamento para seu filho. Esse tratamento pode ser realizado 

através de pomadas que deixam a pele mais flexível e, aos poucos, possibilitam a retração do 

prepúcio sem dores à criança. 

Outra possibilidade de tratamento é a cirurgia de postectomia, também conhecida como circuncisão.

Para saber mais sobre a fimose infantil, cuidados necessários, tratamentos 

e riscos que ela pode causar no desenvolvimento do seu filho, acesse o link 

abaixo. Preparamos um artigo completo e 

esclarecedor em nosso blog, para que você 

não tenha mais dúvidas sobre o assunto. 

https://ecoisademenino.com.br/o-que-e-fimose
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O projeto É Coisa de Menino é uma iniciativa da Apsen Farmacêuti-

ca, para gerar conteúdo e informação de qualidade e gratuitamen-

te sobre a criação dos filhos e as muitas faces do universo infantil, 

abordando temas como saúde, comportamento, rotinas e dicas 

para as mamães aproveitarem ao máximo cada fase deliciosa no 

desenvolvimento das crianças.

Chegamos ao final do nosso e-book, mas o conhecimento e a troca 

de figurinhas sobre a criação dos filhos continuam. Junte-se a mais de 

300 mil pessoas em nosso blog e nas redes sociais, e faça parte deste 

incrível mundo azul.
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