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Como é meigo o sorriso de uma criança 

Singelo, igual ao de um anjo querubim, 

Luz numa eterna esperança 

Num mundo de paz, belo como jardim. 

 

O sorriso de uma criança é verdadeiro 

Puro e cheio de ternura como uma flor, 

Inocente por inteiro 

Transmitindo sentimentos de amor. 

 

Sentimentos de amor vindos do coração 

Irradiando alegria para viver 

Despertando-nos plena emoção 

Enquanto a vemos crescer. 

 

O sorriso de uma criança vem da alma 

Emociona-nos com a sua confiança 

A sensibilidade e doçura nos acalma. 

Como é cristalino o sorriso de uma criança! 

 

 

  

 

Elias Akhenaton (2009)  
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Resumo   

 

O presente relatório, enquadra-se na componente de formação, Estágio Curricular, 

do Curso de Técnico Superior Profissional de Acompanhamento de Crianças e Jovens, 

do Instituto Politécnico da Guarda, tendo sido realizado na Fundação José Carlos 

Godinho Ferreira de Almeida, mais conhecida por Casa da Criança.  

Durante o período de estágio foram realizadas e propostas atividades adequando-

as sempre às faixas etárias presentes quer na Creche quer no Jardim de Infância. Todas 

as atividades que foram realizadas foram baseadas numa planificação semanal, 

contribuindo para o desenvolvimento a nível motor, pessoal e cognitivo do grupo alvo. 

Toda esta experiência, ao longo dos 4 meses, revelou-se importante, benéfica e 

enriquecedora para o meu crescimento pessoal e profissional. 
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Introdução  

 

 Este relatório é o resultado do estágio curricular que se realizou entre o dia 26 de 

fevereiro de 2018 e 28 de junho de 2018 na Fundação José Carlos Godinho Ferreira de 

Almeida, mais conhecida por Casa da Criança. Este estágio foi realizado no âmbito do 

Curso de Técnico Superior Profissional de Acompanhamento de Crianças e Jovens, e teve 

a duração de 750 horas.  

 Foi decidido, pelas minhas orientadoras de estágio, que trabalharia e passaria pelos 

diferentes públicos infantojuvenis da instituição, daí o estágio ter sido organizado de 

maneira a que de três em três semanas mudasse de sala de forma a ter contacto com todas 

as crianças das diferentes salas ao longo do estágio.  

 O horário diário, que ficou estabelecido, foi inicialmente entrar às 9h:30 e sair às 

19h, com pausa das 13h às 14h. Contudo, depois mudei e passei a entrar às 9 da manhã, 

fazendo assim 9 horas por dia.   

  Quanto ao presente relatório, encontra-se organizado em 3 capítulos, que 

correspondem à caracterização da instituição, ao enquadramento teórico e à descrição das 

atividades desenvolvidas em contexto de estágio.  

  O primeiro capítulo, corresponde à caracterização da instituição. Nele abordo um 

pouco da sua história, assim como algumas referências sobre a cidade da Guarda, os 

objetivos da instituição, a sua missão, valores, a estrutura física e administrativa.  

 O segundo capítulo, que se refere ao enquadramento teórico, inicia-se com o perfil e 

as competências de um Técnico de Acompanhamento de Crianças e Jovens. 

Posteriormente, abordam-se as caraterísticas das crianças, de todas as idades com que 

estagiei na instituição, referindo as principais mudanças a nível motor, cognitivo, da 

linguagem e afetivo-social.  

 No terceiro, e último capítulo, encontram-se descritas todas as atividades 

desenvolvidas com as crianças, os seus objetivos, os materiais utilizados e a minha 

avaliação de cada semana.  

 Menciono ainda alguns dos principais jogos e atividades realizados nas horas do 

prolongamento: 13:00 horas até às 15:00 horas e das 17:30 até às 19:15 horas.  
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Capítulo I 

________________________________________ 

Caracterização da Instituição 
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1.Nota introdutória 

 

Neste primeiro capítulo o foco é na Instituição onde se realizou o estágio.  

Irá ser abordada a cidade da Guarda, visto que é nesta cidade que se realiza o 

Estágio, e depois é realizada uma caracterização da Instituição, revelando os pontos 

fundamentais, como por exemplo a sua história, os seus objetivos, a sua missão, a sua 

estrutura física e administrativa. 

Quanto à estrutura física, incidiu-se mais nas informações acerca da creche e 

jardim-de-infância, visto que foram estas as duas valências onde se realizou o estágio.  

Toda a informação contida neste capítulo foi fornecida pela Instituição e também 

retirada do site da mesma. 1 

 

1.1 A Cidade da Guarda  

   A cidade da Guarda (figura 1) teve a sua origem durante a Idade Média com a 

criação de núcleos para a defesa das fronteiras. Várias civilizações ocuparam estas terras 

entre as quais Romanos, Suevos, Visigodos e Árabes. 

A cidade da Guarda foi fundada a 27 de novembro de 1199 por D. Sancho I. É 

capital de Distrito e quer pela sua área (712,11 km2), quer pelo número de habitantes 

(segundo os Censos 2011, um total de 42 541 habitantes), quer pelo número de freguesias 

(43 freguesias), o concelho da Guarda é um dos maiores concelhos portugueses. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 http://www.fundacaoferreiradealmeida.org/  

Figura 1- Cidade da Guarda 

Fonte: 

https://www.google.pt/search?q=cidade+da+guarda&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0

ahUKEwj-

nPi2rczbAhWC2ywKHTxeASAQ_AUICigB&biw=1366&bih=651#imgrc=WC2gJ2B19F5t

IM:&spf=1528745685929  

http://www.fundacaoferreiradealmeida.org/
https://www.google.pt/search?q=cidade+da+guarda&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj-nPi2rczbAhWC2ywKHTxeASAQ_AUICigB&biw=1366&bih=651#imgrc=WC2gJ2B19F5tIM:&spf=1528745685929
https://www.google.pt/search?q=cidade+da+guarda&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj-nPi2rczbAhWC2ywKHTxeASAQ_AUICigB&biw=1366&bih=651#imgrc=WC2gJ2B19F5tIM:&spf=1528745685929
https://www.google.pt/search?q=cidade+da+guarda&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj-nPi2rczbAhWC2ywKHTxeASAQ_AUICigB&biw=1366&bih=651#imgrc=WC2gJ2B19F5tIM:&spf=1528745685929
https://www.google.pt/search?q=cidade+da+guarda&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj-nPi2rczbAhWC2ywKHTxeASAQ_AUICigB&biw=1366&bih=651#imgrc=WC2gJ2B19F5tIM:&spf=1528745685929
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Como o seu próprio nome indica, a função desta cidade era a de controlar as 

fronteiras frente a possíveis invasões e, desde esse momento, iniciou-se o caminho para 

a cidade se converter num centro urbano e de poder.  

No ano de 1835 Guarda é elevada a categoria de Capital do Distrito, iniciando-se 

assim uma etapa de grande transformação. Tem lugar um processo de melhoria e 

modernização das infraestruturas e vias de comunicação. 

No ponto mais alto da cidade ergue-se a Torre de Menagem, que simboliza a 

coragem que estas gentes tiveram ao longo dos séculos quando defenderam a fronteira 

lusa. A Sé Catedral (figura 2), um verdadeiro ícone da cidade, é um dos monumentos 

maiores de toda a história da arquitetura portuguesa. 

 

 

 

 

 

 

Quanto ao clima desta cidade, destaca-se a pureza do ar que se respira, sendo 

tradição dizer que a Guarda é uma cidade de saúde e bem-estar, o que, a par dos 

equipamentos culturais, desportivos e de lazer que fazem desta Terra de Montanha um 

dos melhores locais para se viver e visitar.  

A cidade da Guarda é conhecida como a cidade dos 5f`s: Forte dada a dureza do 

granito, caracterizante da sua paisagem; Farta pelos seus vales férteis e cursos de água, 

garantindo a sustentabilidade de quem a habita; Fria dado o clima de montanha que lhe 

confere a beleza e o brilho inigualável da brancura da neve; Fiel advém das características 

genuínas das suas gentes beirãs, integras, honestas e hospitaleiras; Formosa por tudo 

aquilo que é e possui: monumentos, praças, solares, jardins, parques, paisagem e, acima 

de tudo, as suas Gentes.2 

                                                           
2 A informação relativa à cidade da Guarda foi adaptada de http://munguarda.pt/Portal/concelho.aspx  

acedido a 7/4/2018  

Figura 2- Sé Catedral 

Fonte: 

https://www.google.pt/search?biw=800&bih=555&tbm=isch&sa=1&ei=0M4eW4iuFeyXgAb-

lrPoDg&q=cidade+da+guarda+se+catedral&oq=cidade+da+guarda+se+catedral&gs_l=img.3...

123815.126322.0.126653.12.11.0.0.0.0.378.1226.0j4j0j2.6.0....0...1c.1.64.img..6.0.0....0.PL37s0

vMUtk#imgrc=IjEOQ2DdB4tKJM:&spf=1528745814898   

http://munguarda.pt/Portal/concelho.aspx
https://www.google.pt/search?biw=800&bih=555&tbm=isch&sa=1&ei=0M4eW4iuFeyXgAb-lrPoDg&q=cidade+da+guarda+se+catedral&oq=cidade+da+guarda+se+catedral&gs_l=img.3...123815.126322.0.126653.12.11.0.0.0.0.378.1226.0j4j0j2.6.0....0...1c.1.64.img..6.0.0....0.PL37s0vMUtk#imgrc=IjEOQ2DdB4tKJM:&spf=1528745814898
https://www.google.pt/search?biw=800&bih=555&tbm=isch&sa=1&ei=0M4eW4iuFeyXgAb-lrPoDg&q=cidade+da+guarda+se+catedral&oq=cidade+da+guarda+se+catedral&gs_l=img.3...123815.126322.0.126653.12.11.0.0.0.0.378.1226.0j4j0j2.6.0....0...1c.1.64.img..6.0.0....0.PL37s0vMUtk#imgrc=IjEOQ2DdB4tKJM:&spf=1528745814898
https://www.google.pt/search?biw=800&bih=555&tbm=isch&sa=1&ei=0M4eW4iuFeyXgAb-lrPoDg&q=cidade+da+guarda+se+catedral&oq=cidade+da+guarda+se+catedral&gs_l=img.3...123815.126322.0.126653.12.11.0.0.0.0.378.1226.0j4j0j2.6.0....0...1c.1.64.img..6.0.0....0.PL37s0vMUtk#imgrc=IjEOQ2DdB4tKJM:&spf=1528745814898
https://www.google.pt/search?biw=800&bih=555&tbm=isch&sa=1&ei=0M4eW4iuFeyXgAb-lrPoDg&q=cidade+da+guarda+se+catedral&oq=cidade+da+guarda+se+catedral&gs_l=img.3...123815.126322.0.126653.12.11.0.0.0.0.378.1226.0j4j0j2.6.0....0...1c.1.64.img..6.0.0....0.PL37s0vMUtk#imgrc=IjEOQ2DdB4tKJM:&spf=1528745814898
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1.2 Fundação José Carlos Godinho Ferreira de Almeida  

A fundação José Carlos Godinho Ferreira de Almeida, também conhecida por 

Casa da Criança é uma Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS). 

Foi instituída por via testamentária, pelo Dr. João Alexandre Ferreira de Almeida 

com o objetivo de honrar a memória do seu filho, Dr. José Carlos Godinho Ferreira de 

Almeida, tendo falecido em 1961, na Guiné a cumprir serviço militar.  

A fundação José Carlos Godinho Ferreira de Almeida, situada na Rua Francisco 

de Passos, nº74, 6300-558, abriu em agosto de 2009, com a resposta social centro de 

acolhimento temporário Refúgio Ana Luísa e, em setembro do mesmo ano, começaram a 

funcionar duas novas valências: creche e jardim-de-infância, encontrando-se no mesmo 

edifício, mas em setores diferentes, completando assim a constituição atual da Casa da 

Criança (figura 3). 

 

 

 

 

 

 

Objetivos da Instituição 

• Promover o desenvolvimento integral e harmonioso de cada criança, nas 

diferentes componentes: física, intelectual, artística, moral e espiritual;  

• Desenvolver atitudes e capacidades de diálogo e de relacionamento interpessoal, 

promovendo relações de confiança, de cooperação e de amizade;  

• Desenvolver a capacidade de aprender a aprender, exercitando a atenção, a 

memória e pensamento; 

• Potenciar os conhecimentos e competências desenvolvendo a criatividade, a 

inovação, a capacidade de iniciativa e o trabalho de equipa; 

• Promover a segurança e autonomia; 

                                                           
 

Figura 3- Casa da Criança 

Fonte: Própria 
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• Proporcionar situações que despertem na criança o interesse pelo desconhecido, 

desenvolvendo assim o espírito crítico, e simultaneamente as capacidades de 

cooperação, autonomia e responsabilidade; 

• Proporcionar um ambiente calmo, rico em estímulos; 

• Promover a identidade pessoal e social das crianças.  

 

 

Missão e valores 

Na creche e jardim-de-infância a principal missão é proporcionar um crescimento 

vantajoso, benéfico, proveitoso e harmonioso às crianças, tendo como base a formação e 

o desenvolvimento dos mesmos. 

Quanto aos valores fundamentais e cruciais da fundação, destacam-se: 

• Solidariedade 

• Respeito 

• Equidade 

• Carinho 

• Tolerância 

• Compreensão 

• Responsabilidade 

• Confiança 

• Segurança 

• Espírito de equipa. 

 

Estrutura física 

  De seguida apresenta-se o organograma (figura 4) da Instituição onde ocorreu o 

estágio. 
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A fundação José Carlos Godinho Ferreira de Almeida funciona de segunda a sexta 

feira das 7:45 às 19:15.  

A sede da fundação funciona na Rua da Torre, sendo este o espaço destinado a 

tratar de toda a parte administrativa que diz respeito à fundação. 

 

Valências sociais 

• Refúgio Ana Luísa 

O refúgio Ana Luísa (figura 5), é um centro de acolhimento que tem como objetivo 

receber crianças em situações de risco, enviadas pelos Tribunais, Segurança Social e 

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens. 

Estes centros de acolhimento passam a ser as “casas” destas crianças, pois nelas criam 

rotinas, como se fossem as suas “casas 

normais”. 

Recebem amor, segurança e proteção 

por parte dos profissionais com quem 

mantem contacto diariamente. 

 

  

 

 

 

Património da fundação

Quinta do Pombo

Casa da Criança 

Refúgio Ana Lúisa Cantina Social Creche Jardim de Infância

Sede da Fundaçao

(engloba a parte administrativa) 

Figura 4- Organograma da estrutura física da instituição 

Fonte: Própria 

Figura 5- Refúgio Ana Luísa 

Fonte: 

http://www.fundacaoferreiradealmeida.org/casadacrianca/refugi

o-ana-luisa  

http://www.fundacaoferreiradealmeida.org/casadacrianca/refugio-ana-luisa
http://www.fundacaoferreiradealmeida.org/casadacrianca/refugio-ana-luisa
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• Cantina social 

A cantina social funciona na “Casa da Criança”, sendo que está a colaborar no 

programa de Emergência Alimentar, ou seja, apoia as famílias tendo em conta situações 

de grave carência social.  

 

Valências educativas 

• Creche 

A creche tem como objetivo proporcionar às crianças, com idades compreendidas 

entre os 3 e os 36 meses, todas as condições que lhes permitam adquirir princípios, como 

a convivência social, o respeito, a independência, a autoestima, a imaginação e muitos 

outros valores que marcarão o seu percurso pela vida.  

A creche encontra-se no 1º andar da Instituição e é composta por três salas de 

atividades: 

• Berçário- Sala com capacidade para 10 crianças entre os três e os 12 meses. Tem 

uma sala parque, um dormitório, uma copa de leite e uma zona de higiene. Na sala 

encontram-se duas ajudantes de ação educativa. O berçário neste momento 

alberga 4 crianças.  

• Sala de 1 ano - Sala com capacidade para 14 crianças, entre os 12 e os 24 meses. 

Na sala estão presentes uma educadora de infância e uma ajudante de ação 

educativa (figura 6). Esta é a única sala que tem o número máximo de crianças 

que é permitido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6- Sala 1-2 anos (creche) 

Fonte: 

http://www.fundacaoferreiradealmeida.org/casadacrianca/creche   

http://www.fundacaoferreiradealmeida.org/casadacrianca/creche
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• Sala de 2 anos - Sala com capacidade para 18 crianças, com idades 

compreendidas entre os 24 e os 36 meses. Na sala estão presentes uma educadora 

de infância e uma ajudante de ação educativa. Dentro da sala existe uma casa de 

banho com zona de higiene para as crianças. Esta sala integra 16 crianças 

atualmente. Além do trabalho pedagógico elaborado pela educadora ao longo do 

ano, as crianças desta sala usufruem de aulas de Educação Física e de Educação 

Musical, cada uma com o respetivo professor.  

No piso da creche existe também uma casa de banho com zona de higiene para 

crianças que auxilia a sala 1/2 anos, duas casas de banho para adultos e, ainda, 

uma cozinha e refeitório comum a todas as respostas sociais. 

 

• Jardim-de-infância 

No rés-do-chão, podemos encontrar três salas de jardim-de-infância (uma para os 3/4 

anos (figura 7), outra para os 4/5 e outra para 5/6 anos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cada sala tem capacidade para 25 crianças. Nas salas de jardim-de-infância estão 

presentes uma educadora de infância e uma ajudante de ação educativa. Quanto ao 

número de crianças que compõe cada sala, destaca-se a sala dos 3/4 anos com 16 crianças, 

a sala dos 4/5 com 16 crianças e por fim a sala dos 5/6 anos que abrange 13 crianças.  

As crianças destas três salas têm algumas áreas em comum, tais como, o refeitório 

onde almoçam e lancham e a sala do prolongamento, onde permanecem após a hora de 

almoço até regressarem às salas de atividades.  

Além do trabalho pedagógico elaborado pela educadora ao longo do ano, as crianças 

desta sala usufruem também de aulas de Educação Física e de Educação Musical, cada 

uma com o respetivo professor. 

Figura 7- Sala 3-4 anos (jardim-de-infância) 

Fonte: http://www.fundacaoferreiradealmeida.org/casadacrianca/jardim-de-infancia  

http://www.fundacaoferreiradealmeida.org/casadacrianca/jardim-de-infancia
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Neste mesmo piso existe ainda uma sala de Componente de Apoio à Família, que 

também é utilizada como dormitório, na hora da sesta, uma casa de banho para adultos e 

uma casa de banho para as crianças do jardim-de-infância, com zona de higiene. 

A localização das salas de atividades permite que o sol incida indiretamente sobre as 

paredes da sala, o que as torna num espaço bastante confortável. Quanto ao piso em si, o 

edifício é revestido a vinil e/ou madeira de carvalho. O edifício dispõe de um sistema de 

aquecimento central (piso radiante e vidros aquecidos). 

Relativamente ao espaço exterior é amplo com vários espaços lúdicos para as crianças 

brincarem (figura 8). Dispõe de escorregas, baloiços, espaços para se poderem realizar 

jogos, ou simplesmente para apanhar um pouco de sol e ar puro.  

Há, ainda, a salientar que na entrada principal do edifício existe um hall, a receção 

(administração/contabilidade) e uma sala de educadores.  

No piso superior encontra-se um gabinete da direção pedagógica, um gabinete de 

diretora técnica, uma sala de reuniões, uma casa de banho e um espaço de arrumos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Património da fundação 

 

• Quinta do Pombo 

A Quinta do Pombo é uma quinta onde os as crianças estão à vontade para brincar e 

explorarem. Tem uma casa onde se preparam as refeições, uma horta, um forno a lenha e 

uma grande área onde as crianças se podem divertir a brincar.  

A Quinta do Pombo está localizada entre o Rio Diz até Tintinolho e da Cruz da Faia 

ao Barrocal.  

 

Figura 8- Crianças a usufruírem do espaço exterior 

Fonte: Própria 
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Estrutura administrativa 

A estrutura administrativa da fundação José Carlos Godinho Ferreira de Almeida 

encontra-se organizada de forma hierárquica, conforme se pode observar no organograma 

que a seguir se apresenta (figura 9). 

 

A equipa técnica da Casa da Criança é constituída pelos elementos constáveis no 

organograma abaixo (Figura 10). 

 

 

Presidente da 
Fundaçao 

Conselho 
Adiministrativo

Conselho de curadores Conselho Fiscal

Figura 9- Organograma da estrutura administrativa 

Fonte: Própria 

Figura 10- Equipa Técnica da instituição 

Fonte: Própria 

Técnica Superior 

de Serviços 

Socias 

Diretora Técnica 

da Creche 

 

Diretora Técnica 

Educadora de 

infância  

Educadora de 

infância  

 Educadora de 

infância  

Diretora Pedagógica 

do Centro de 

Acolhimento 

Diretora Técnica 

do Jardim de 

Infância  
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Outras colaboradoras da Casa da Criança: 

✓ 5 Educadoras de Infância; 

✓ 8 Ajudantes de Ação Educativa; 

✓ 4 Auxiliares de Serviços Gerais; 

✓ 2 Cozinheiras; 

✓ 1 Ajudante de Cozinha; 

✓ 1 Contrato Emprego Inserção; 

✓ 1 Rececionista; 

✓ 1 Técnica Oficial de Contas; 

✓ 1 Escriturária3. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 A informação relativa à parte administrativa foi adaptada de  http://www.fundacaoferreiradealmeida.org/  

acedido a 4/4/2018 

http://www.fundacaoferreiradealmeida.org/
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2. Nota introdutória 

 

Este segundo capítulo irá ser de um caracter mais teórico. Nele salientam-se 

alguns aspetos do Curso de Técnico de Acompanhamento de Crianças e Jovens. 

Na segunda parte, é abordado o desenvolvimento de uma criança, sendo 

mencionado este crescimento por cada sala, ou seja, realça-se a evolução observada em 

cada idade.  

 

2.1 Papel do Técnico em Acompanhamento de Crianças e Jovens 

 O Técnico especialista em Acompanhamento de Crianças e Jovens é o 

profissional que, de forma autónoma ou introduzido numa equipa, orienta, apoia e 

supervisiona crianças e jovens em idade escolar, tendo em conta princípios deontológicos, 

contribuindo para a valorização da formação humana, promoção da educação pessoal e 

social e aumento de capacidades e habilidades.  

            Um técnico de acompanhamento deve ser positivo, otimista, emocionalmente 

estável, deve possuir a capacidade de agir e reagir perante situações imprevistas e ainda 

saber trabalhar em equipa. 

 As atividades essenciais que o Técnico de Acompanhamento de Crianças e Jovens 

deve fazer são: 

• Responsabilização e vigia sobre as crianças e jovens em Jardins-de-Infância, 

Escolas, Centros de Atendimento e Ocupação de Tempos Livres e outras 

instituições; 

• Auxiliar na aquisição da linguagem, de hábitos de higiene e segurança e das regras 

básicas da vida em sociedade; 

• Planear, desenhar e executar atividades de intervenção educativa e de intervenção 

social junto do público-alvo nos diversos contextos; 

• Apoiar a estimular a criatividade das crianças e jovens e contribuir para a 

aquisição da autonomia e socialização; 

• Promover a integração das crianças e jovens com necessidades educativas 

especiais, cooperando na programação, no desenvolvimento e no 

acompanhamento das suas atividades quotidianas e de tempos livres. (Diário da 

República, 2016) 
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2.2 A Infância 

O termo Infância corresponde ao período de crescimento que vai desde o 

nascimento à puberdade, ou seja, até aos doze anos de idade.  

 A infância não é algo estático, sempre igual, é sim algo que está sempre em 

constante construção.  

            Podemos então dizer que o conceito de infância tem três fases distintas: 

• 1ª infância (0 aos 2 anos); 

• 2ª infância (2/3 aos 6 anos); 

• 3ª infância (6 aos 11/12 anos). 

 Neste caso, as únicas fases da infância que tive oportunidade de observar e 

trabalhar no estágio, foram a primeira e segunda, e é nessas que irá ser o foco desta parte 

do relatório, referindo as principais mudanças que vão ocorrendo nas crianças, seja a nível 

motor, cognitivo, linguístico e afetivo e social. 

 É importante salientar que cada criança evolui e progredi ao seu ritmo, daí que 

nem sempre sejam observadas as mudanças no tempo certo, ou seja algumas crianças 

podem ter pequenos avanços numa determinada característica, seja motora, cognitiva, 

linguista ou afetivo e social e pequenos atrasos noutras. As mudanças nestas 4 

características que vou mencionar a seguir serão observadas se a criança tiver um 

desenvolvimento normal. 

 

2.3 A criança de 1 a 2 anos  

Durante o segundo ano, ocorrem na vida da criança duas conquistas fundamentais: 

aprende a andar e a usar a linguagem para comunicar. 

As crianças dos 12 aos 24 meses desenvolvem uma enorme quantidade de 

capacidades ao mesmo tempo, sendo normal observar pequenos avanços numas e 

pequenos atrasos noutras.  

 

Características motoras 

A criança de 1 a 2 anos adquire capacidades que lhe permitirão a execução de 

movimentos cada vez mais complexos. Ao longo do primeiro ano, veremos uma criança 

com grande potencial motor que quer andar, correr, gatinhar, subir ou descer.  
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Com esta idade a maioria das crianças já possuem maturidade suficiente para 

começarem a andar sozinhas, sendo notórias diferenças de umas para as outras, pois neste 

campo incidem características pessoais (altura, peso, estimulação, etc.) 

Com a prática, a criança conseguirá uma maior coordenação de todas as partes do 

seu corpo. Será capaz de andar e ao mesmo tempo transportar ou empurrar objetos de 

diferentes tamanhos. Melhorara o equilíbrio, o que lhe permite primeiro andar com mais 

rapidez e depois correr, apesar de ainda não dominar as curvas ou as paragens repentinas 

(Equipa Pim e Tito, 2011).  

Sempre que os adultos o permitam, a sua autonomia revela-se ao utilizar os 

talheres durante as refeições (figura 11), beber sozinha de um copo, colaborar quando se 

veste, e começando a avisar quando tem a falda suja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utiliza as mãos com grande independência, conseguindo fazer torres de 3 a 4 

cubos, encaixar recipientes, abrir e fechar objetos, enroscar e desenroscar. Com esta idade 

adoram agarrar vários brinquedos com uma mão, segurando-os com o corpo enquanto os 

manuseiam com a outra. Passará as páginas de um livro, fará rabiscos realizando traços 

sem direção determinada, podendo imitar traços verticais e horizontais nos últimos meses.  

 

Características cognitivas 

A criança que teremos a nosso cargo neste nível passará pelos dois últimos 

estádios do período sensoriomotor estabelecidos por Piaget (1983) e que a seguir 

referimos. 

Figura 11- Bebe a comer sozinho 

Fonte: 

https://www.google.pt/search?biw=1366&bih=651&tbm=isch&sa=1&e

i=StQeW_SsFcTF6ASj6JHIAQ&q=bebe+a+comer+soxinho&oq=bebe

+a+comer+soxinho&gs_l=img.3...67556.70560.0.70772.22.17.1.1.1.0.

264.2456.1j11j2.14.0....0...1c.1.64.img..7.9.1481...0j0i67k1j0i30k1j0i5i

30k1j0i24k1j0i8i30k1.0.nmt6COdXr0c#imgrc=Vxw9i64Ovxt6gM:&sp

f=1528747160733  

https://www.google.pt/search?biw=1366&bih=651&tbm=isch&sa=1&ei=StQeW_SsFcTF6ASj6JHIAQ&q=bebe+a+comer+soxinho&oq=bebe+a+comer+soxinho&gs_l=img.3...67556.70560.0.70772.22.17.1.1.1.0.264.2456.1j11j2.14.0....0...1c.1.64.img..7.9.1481...0j0i67k1j0i30k1j0i5i30k1j0i24k1j0i8i30k1.0.nmt6COdXr0c#imgrc=Vxw9i64Ovxt6gM:&spf=1528747160733
https://www.google.pt/search?biw=1366&bih=651&tbm=isch&sa=1&ei=StQeW_SsFcTF6ASj6JHIAQ&q=bebe+a+comer+soxinho&oq=bebe+a+comer+soxinho&gs_l=img.3...67556.70560.0.70772.22.17.1.1.1.0.264.2456.1j11j2.14.0....0...1c.1.64.img..7.9.1481...0j0i67k1j0i30k1j0i5i30k1j0i24k1j0i8i30k1.0.nmt6COdXr0c#imgrc=Vxw9i64Ovxt6gM:&spf=1528747160733
https://www.google.pt/search?biw=1366&bih=651&tbm=isch&sa=1&ei=StQeW_SsFcTF6ASj6JHIAQ&q=bebe+a+comer+soxinho&oq=bebe+a+comer+soxinho&gs_l=img.3...67556.70560.0.70772.22.17.1.1.1.0.264.2456.1j11j2.14.0....0...1c.1.64.img..7.9.1481...0j0i67k1j0i30k1j0i5i30k1j0i24k1j0i8i30k1.0.nmt6COdXr0c#imgrc=Vxw9i64Ovxt6gM:&spf=1528747160733
https://www.google.pt/search?biw=1366&bih=651&tbm=isch&sa=1&ei=StQeW_SsFcTF6ASj6JHIAQ&q=bebe+a+comer+soxinho&oq=bebe+a+comer+soxinho&gs_l=img.3...67556.70560.0.70772.22.17.1.1.1.0.264.2456.1j11j2.14.0....0...1c.1.64.img..7.9.1481...0j0i67k1j0i30k1j0i5i30k1j0i24k1j0i8i30k1.0.nmt6COdXr0c#imgrc=Vxw9i64Ovxt6gM:&spf=1528747160733
https://www.google.pt/search?biw=1366&bih=651&tbm=isch&sa=1&ei=StQeW_SsFcTF6ASj6JHIAQ&q=bebe+a+comer+soxinho&oq=bebe+a+comer+soxinho&gs_l=img.3...67556.70560.0.70772.22.17.1.1.1.0.264.2456.1j11j2.14.0....0...1c.1.64.img..7.9.1481...0j0i67k1j0i30k1j0i5i30k1j0i24k1j0i8i30k1.0.nmt6COdXr0c#imgrc=Vxw9i64Ovxt6gM:&spf=1528747160733
https://www.google.pt/search?biw=1366&bih=651&tbm=isch&sa=1&ei=StQeW_SsFcTF6ASj6JHIAQ&q=bebe+a+comer+soxinho&oq=bebe+a+comer+soxinho&gs_l=img.3...67556.70560.0.70772.22.17.1.1.1.0.264.2456.1j11j2.14.0....0...1c.1.64.img..7.9.1481...0j0i67k1j0i30k1j0i5i30k1j0i24k1j0i8i30k1.0.nmt6COdXr0c#imgrc=Vxw9i64Ovxt6gM:&spf=1528747160733
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No primeiro semestre (12-18 meses) a criança já apresenta um comportamento 

totalmente intencionado, desenvolvido para a obtenção de um determinado fim. A sua 

atitude é a de explorar o seu meio e tudo o que nele existe. 

É no segundo semestre (18-24 meses) que a criança começará a desenvolver a 

chamada função simbólica, será capaz de solucionar problemas com que se depare de 

forma mental, sem levar a cabo a ação motora.  

Assim, no primeiro semestre, a criança procurará o objeto no último lugar em que 

o viu desaparecer, enquanto nos meses posteriores já é capaz de imaginar os percursos do 

objeto apesar de não os ver, pelo que irá buscar o objeto onde quer que ele esteja, a isto 

chama-se representação mental do objeto. 

Entretém-se com jogos de meter e tirar objetos de recipientes, encaixar, empilhar, 

montar e desmontar, esconder e encontrar. Interessa-se pelos conjuntos de objetos e adora 

os conceitos "muito" e "mais", pelo que passará bastante tempo a reunir muitas bolas, 

muitas construções ou muitos brinquedos. Coloca as peças num tabuleiro de formas e faz 

pequenos puzzles. Com estas atividades aprenderá propriedades dos objetos e conceitos 

espaciais (dentro-fora; em cima-em baixo). 

 

Características da linguagem 

Depois de aprender a andar sozinha, a utilização da linguagem oral para 

comunicar é a segunda conquista da criança neste período. 

No início deste segundo ano, a criança continuará a apoiar-se nos gestos para 

transmitir aos adultos os seus desejos e necessidades.  

Entre os 18 e os 24 meses começa a juntar palavras para expressar as suas ideias.  

As primeiras frases que as crianças começam a dizer são relacionadas com o seu 

quotidiano, com os objetos que costuma ver e mexer, com as pessoas que se relaciona 

mais e com as atividades familiares. Nesta idade começam a compreender o seu nome e 

o significado de "sim" ou "não". Gosta de imitar sons, sussurrar e gritar (Equipa Pim e 

Tito, 2011). 

 

Características afeito-sociais  

O crescente desenvolvimento das suas capacidades psicomotoras permitirá à 

criança desta idade tomar parte mais ativa no meio social que a rodeia; deste modo, 

começará a controlar as suas ações dirigidas a outros e aos objetos, irá tomando 
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consciência de si mesma e do contexto, o seu meio familiar amplia-se e já não se centrará 

exclusivamente na mãe, prestando atenção e interesse por outros membros da família ou 

outras pessoas que partilham a sua vida quotidiana (Equipa Pim e Tito, 2011). 

Na tentativa de procura da sua identidade própria, começa a etapa da negação com 

a finalidade de se diferenciar dos outros, aparecendo as birras (figura 12) e 

comportamentos rebeldes num desejo de impor as suas escolhas. 

Começa a interrelacionar-se com outras crianças, pois gosta do contato com elas, 

é expressiva, manifestando as suas emoções e sentimentos de forma entusiasta e 

utilizando mais recursos corporais como beijos, carícias e abraços.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 A criança dos 2 aos 3 anos 

Ao longo deste ano desenvolverá novas e emocionantes capacidades. A criança 

experimentará grandes mudanças intelectuais, psicomotoras, sociais e emocionais que a 

ajudarão a explorar e a entender o mundo que a rodeia. 

Veremos uma criança desejosa de explorar novos objetos, lugares e pessoas. Nesta 

etapa mostrará maior independência, começando inclusive a apresentar comportamentos 

desafiantes.  

 

Figura 12- Inicio das birras 

Fonte: 

https://www.google.pt/search?biw=1366&bih=651&tbm=isch&sa=

1&ei=_dUeW_6kA4z_UMzCk4gB&q=crian%C3%A7a+a+fazer+b

irra&oq=crian%C3%A7a+a+fazer+birra&gs_l=img.3...48713.5152

7.0.51617.21.17.0.0.0.0.292.2024.10j2j4.16.0....0...1c.1.64.img..5.3.

792...0.0.6TxSdxCFTmo#imgrc=z8ZHy90sE-

1HzM:&spf=1528747576131  

https://www.google.pt/search?biw=1366&bih=651&tbm=isch&sa=1&ei=_dUeW_6kA4z_UMzCk4gB&q=crian%C3%A7a+a+fazer+birra&oq=crian%C3%A7a+a+fazer+birra&gs_l=img.3...48713.51527.0.51617.21.17.0.0.0.0.292.2024.10j2j4.16.0....0...1c.1.64.img..5.3.792...0.0.6TxSdxCFTmo#imgrc=z8ZHy90sE-1HzM:&spf=1528747576131
https://www.google.pt/search?biw=1366&bih=651&tbm=isch&sa=1&ei=_dUeW_6kA4z_UMzCk4gB&q=crian%C3%A7a+a+fazer+birra&oq=crian%C3%A7a+a+fazer+birra&gs_l=img.3...48713.51527.0.51617.21.17.0.0.0.0.292.2024.10j2j4.16.0....0...1c.1.64.img..5.3.792...0.0.6TxSdxCFTmo#imgrc=z8ZHy90sE-1HzM:&spf=1528747576131
https://www.google.pt/search?biw=1366&bih=651&tbm=isch&sa=1&ei=_dUeW_6kA4z_UMzCk4gB&q=crian%C3%A7a+a+fazer+birra&oq=crian%C3%A7a+a+fazer+birra&gs_l=img.3...48713.51527.0.51617.21.17.0.0.0.0.292.2024.10j2j4.16.0....0...1c.1.64.img..5.3.792...0.0.6TxSdxCFTmo#imgrc=z8ZHy90sE-1HzM:&spf=1528747576131
https://www.google.pt/search?biw=1366&bih=651&tbm=isch&sa=1&ei=_dUeW_6kA4z_UMzCk4gB&q=crian%C3%A7a+a+fazer+birra&oq=crian%C3%A7a+a+fazer+birra&gs_l=img.3...48713.51527.0.51617.21.17.0.0.0.0.292.2024.10j2j4.16.0....0...1c.1.64.img..5.3.792...0.0.6TxSdxCFTmo#imgrc=z8ZHy90sE-1HzM:&spf=1528747576131
https://www.google.pt/search?biw=1366&bih=651&tbm=isch&sa=1&ei=_dUeW_6kA4z_UMzCk4gB&q=crian%C3%A7a+a+fazer+birra&oq=crian%C3%A7a+a+fazer+birra&gs_l=img.3...48713.51527.0.51617.21.17.0.0.0.0.292.2024.10j2j4.16.0....0...1c.1.64.img..5.3.792...0.0.6TxSdxCFTmo#imgrc=z8ZHy90sE-1HzM:&spf=1528747576131
https://www.google.pt/search?biw=1366&bih=651&tbm=isch&sa=1&ei=_dUeW_6kA4z_UMzCk4gB&q=crian%C3%A7a+a+fazer+birra&oq=crian%C3%A7a+a+fazer+birra&gs_l=img.3...48713.51527.0.51617.21.17.0.0.0.0.292.2024.10j2j4.16.0....0...1c.1.64.img..5.3.792...0.0.6TxSdxCFTmo#imgrc=z8ZHy90sE-1HzM:&spf=1528747576131
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Características motoras 

O desenvolvimento motor desenvolve-se ao longo do ano, graças a prática 

contínua que a criança realiza de todas as potencialidades que possui e de outras que 

conseguirá. Será desta forma, com a prática, que a criança chegará ao conhecimento do 

seu próprio corpo e das suas possibilidades e limitações. A sua presença nas deslocações 

é tal que corre com confiança e atreve-se mesmo a saltar um degrau, ou simplesmente, no 

chão, pôr-se de pé partindo da posição de ajoelhada (figura 13), sem necessidade de se 

apoiar; equilibra-se num pé e põe-se em bicos de pés; é capaz de subir e descer as escadas, 

embora ainda não alterne os pés e necessite de apoio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A motricidade fina e grossa evolui bastante ao longo deste ano, sendo que a 

criança já usa partes do seu corpo (como o pulso, as mãos e os dedos), para conseguir 

apanhar objetos, amassar, rasgar, abrir ou fechar.  

Também se verificarão progressos na utilização dos lápis de cor, que até agora 

segurava com toda a mão, passando a utilizar o polegar e o resto dos dedos, aumentando 

a precisão e apreensão. Fará os rabiscos no papel de um lado ao outro sem intenção, 

apenas como consequência do prazer do movimento, o que acabará na tentativa de 

representação. Será capaz de imitar traços verticais e horizontais com dois anos e meio 

para, no fim deste ano, ser capaz de fazer círculos. 

 

Figura 13- Capacidade de pôr-se de pé  

Fonte: 

https://www.google.pt/search?biw=1366&bih=651&tbm=isch&sa

=1&ei=GNceW8yCE8TuUOulmoAC&q=crian%C3%A7a+a+por

+se+em+pe+com+um+brinquedo&oq=crian%C3%A7a+a+por+se

+em+pe+com+um+brinquedo&gs_l=img.3...105134.106137.0.106

437.3.3.0.0.0.0.87.233.3.3.0....0...1c.1.64.img..0.0.0....0.dC2MP57

LnvM#imgrc=S5e4STFU88owQM:&spf=1528747914123  

 

 

 

 

 

 

https://www.google.pt/search?biw=1366&bih=651&tbm=isch&sa=1&ei=GNceW8yCE8TuUOulmoAC&q=crian%C3%A7a+a+por+se+em+pe+com+um+brinquedo&oq=crian%C3%A7a+a+por+se+em+pe+com+um+brinquedo&gs_l=img.3...105134.106137.0.106437.3.3.0.0.0.0.87.233.3.3.0....0...1c.1.64.img..0.0.0....0.dC2MP57LnvM#imgrc=S5e4STFU88owQM:&spf=1528747914123
https://www.google.pt/search?biw=1366&bih=651&tbm=isch&sa=1&ei=GNceW8yCE8TuUOulmoAC&q=crian%C3%A7a+a+por+se+em+pe+com+um+brinquedo&oq=crian%C3%A7a+a+por+se+em+pe+com+um+brinquedo&gs_l=img.3...105134.106137.0.106437.3.3.0.0.0.0.87.233.3.3.0....0...1c.1.64.img..0.0.0....0.dC2MP57LnvM#imgrc=S5e4STFU88owQM:&spf=1528747914123
https://www.google.pt/search?biw=1366&bih=651&tbm=isch&sa=1&ei=GNceW8yCE8TuUOulmoAC&q=crian%C3%A7a+a+por+se+em+pe+com+um+brinquedo&oq=crian%C3%A7a+a+por+se+em+pe+com+um+brinquedo&gs_l=img.3...105134.106137.0.106437.3.3.0.0.0.0.87.233.3.3.0....0...1c.1.64.img..0.0.0....0.dC2MP57LnvM#imgrc=S5e4STFU88owQM:&spf=1528747914123
https://www.google.pt/search?biw=1366&bih=651&tbm=isch&sa=1&ei=GNceW8yCE8TuUOulmoAC&q=crian%C3%A7a+a+por+se+em+pe+com+um+brinquedo&oq=crian%C3%A7a+a+por+se+em+pe+com+um+brinquedo&gs_l=img.3...105134.106137.0.106437.3.3.0.0.0.0.87.233.3.3.0....0...1c.1.64.img..0.0.0....0.dC2MP57LnvM#imgrc=S5e4STFU88owQM:&spf=1528747914123
https://www.google.pt/search?biw=1366&bih=651&tbm=isch&sa=1&ei=GNceW8yCE8TuUOulmoAC&q=crian%C3%A7a+a+por+se+em+pe+com+um+brinquedo&oq=crian%C3%A7a+a+por+se+em+pe+com+um+brinquedo&gs_l=img.3...105134.106137.0.106437.3.3.0.0.0.0.87.233.3.3.0....0...1c.1.64.img..0.0.0....0.dC2MP57LnvM#imgrc=S5e4STFU88owQM:&spf=1528747914123
https://www.google.pt/search?biw=1366&bih=651&tbm=isch&sa=1&ei=GNceW8yCE8TuUOulmoAC&q=crian%C3%A7a+a+por+se+em+pe+com+um+brinquedo&oq=crian%C3%A7a+a+por+se+em+pe+com+um+brinquedo&gs_l=img.3...105134.106137.0.106437.3.3.0.0.0.0.87.233.3.3.0....0...1c.1.64.img..0.0.0....0.dC2MP57LnvM#imgrc=S5e4STFU88owQM:&spf=1528747914123
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Características cognitivas 

Segundo Piaget (1983), a criança desta idade já se encontra no período 

prefuncional. A maior conquista nesta idade será o aparecimento da função simbólica, a 

capacidade de levar a cabo representações mentais de objetos, pessoas, ações, ou lugares 

e que se manifesta através da linguagem, do jogo simbólico, da imitação diferida e do 

desenho. 

As principais características desta idade, quanto ao desenvolvimento cognitivo, 

são as seguintes:  

• Concentração: a criança fixa a sua atenção num aspeto concreto, obviando os 

pormenores.  

• Egocentrismo: pensa que toda a gente pensa e sente como ela.  

• Irreversibilidade: é incapaz de realizar uma ação nos dois sentidos.  

• Sincretismo: a criança estabelece ligações entre objetos ou acontecimentos, sem 

que haja qualquer tipo de associação causal ou lógica. 

O conceito de objeto está plenamente conseguido. A ação de esconder um objeto 

já não pressupõe para a criança a ideia de que este não existe, pois é capaz de manter uma 

representação mental do mesmo. Tem ainda pouca capacidade de atenção, embora se lhe 

interessa, mantém-se a ouvir uma história mais longa do que no ano anterior.  

 

Características da linguagem 

Ao longo deste ano verifica-se uma evolução na linguagem. A criança demonstra 

facilidade no processo de atribuição de significado a cada palavra aprendida.  

A criança de 2 anos é capaz de entender frases cada vez mais compridas e 

complexas. Compreende melhor as perguntas que lhe fazem, respondendo primeiro com 

ações e mais tarde apenas através da linguagem. 

A linguagem está ainda ligada à atividade que realiza, e será frequente ouvi-la 

falar enquanto brinca. Gosta de intervir nas conversas dos outros, e mostra-se interessada 

em que as pessoas percebam a sua mensagem. 

 

Características afetivo-socias 

Nesta idade a criança começa a manifestar emoções cada vez mais complexas, 

parecidas com as do adulto. Sente-se, por isso, orgulhosa das suas conquistas, mas 

também sente vergonha, culpa, ciúmes, amor, etc (Equipa Pim e Tito, 2011). 
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O negativismo juntamente com a teimosia, as birras e as lutas de poder são 

comuns. Estes comportamentos são a maneira como as crianças demostram ao mundo 

que têm as suas próprias ideias, e que querem tomar decisões por si próprias; é a sua 

forma de afirmar o seu Eu, mas continuam sem entender como as suas ações afetam os 

outros (Piaget, 1983). 

Por volta dos dois anos e meio, o jogo ocupa um lugar importante, pois agora 

alcança um valor social elementar. É através do jogo que a criança interage com os seus 

iguais, embora seja normal ver ainda crianças desta idade a brincar ao lado de outras, mas 

não com elas. Será no final deste ano que se tornará mais patente o interesse da criança 

pelo que os seus colegas fazem, aumentando o tempo em que partilha as suas brincadeiras 

(figura 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 A criança dos 3 aos 4 anos  

Segundo Erikson (1976) aos 3 anos inicia-se a 2ª infância, sendo a fase de início 

há inteligência simbólica e ao conhecimento.  

Características motoras  

Aos 3 anos verifica-se uma evolução da motricidade grossa e fina, ocorre um 

rápido desenvolvimento cerebral relacionado com capacidades de aprendizagem, o corpo 

ganha proporção e formas corporais.  

O gradual desenvolvimento das competências motoras finas permite que a criança 

faça muitas tarefas sozinha como vestir-se (figura 15), agarrar o lápis com três dedos, o 

polegar, o indicador e o médio, subir as escadas alternando os pés, despejar líquidos e 

Figura 14- Partilha das brincadeiras 

Fonte: 

https://www.google.pt/search?biw=1366&bih=651&tbm=isch&sa=1

&ei=iwA-

W_X9IsnXgQat8KHoBg&q=crian%C3%A7as+a+brincarem+juntas

+&oq=crian%C3%A7as+a+brincarem+juntas+&gs_l=img.3...80616

.80616.0.80789.1.1.0.0.0.0.92.92.1.1.0....0...1c.1.64.img..0.0.0....0.je

biL9Bg6pM#imgrc=EYEWCCJKq9SPFM:&spf=1530790110814 

https://www.maemequer.pt/desenvolvimento-infantil/desenvolvimento-fase-a-fase/desenvolvimento/desenvolvimento-das-competencias-motoras-finas-dos-0-aos-6-anos/
https://www.google.pt/search?biw=1366&bih=651&tbm=isch&sa=1&ei=iwA-W_X9IsnXgQat8KHoBg&q=crian%C3%A7as+a+brincarem+juntas+&oq=crian%C3%A7as+a+brincarem+juntas+&gs_l=img.3...80616.80616.0.80789.1.1.0.0.0.0.92.92.1.1.0....0...1c.1.64.img..0.0.0....0.jebiL9Bg6pM#imgrc=EYEWCCJKq9SPFM:&spf=1530790110814
https://www.google.pt/search?biw=1366&bih=651&tbm=isch&sa=1&ei=iwA-W_X9IsnXgQat8KHoBg&q=crian%C3%A7as+a+brincarem+juntas+&oq=crian%C3%A7as+a+brincarem+juntas+&gs_l=img.3...80616.80616.0.80789.1.1.0.0.0.0.92.92.1.1.0....0...1c.1.64.img..0.0.0....0.jebiL9Bg6pM#imgrc=EYEWCCJKq9SPFM:&spf=1530790110814
https://www.google.pt/search?biw=1366&bih=651&tbm=isch&sa=1&ei=iwA-W_X9IsnXgQat8KHoBg&q=crian%C3%A7as+a+brincarem+juntas+&oq=crian%C3%A7as+a+brincarem+juntas+&gs_l=img.3...80616.80616.0.80789.1.1.0.0.0.0.92.92.1.1.0....0...1c.1.64.img..0.0.0....0.jebiL9Bg6pM#imgrc=EYEWCCJKq9SPFM:&spf=1530790110814
https://www.google.pt/search?biw=1366&bih=651&tbm=isch&sa=1&ei=iwA-W_X9IsnXgQat8KHoBg&q=crian%C3%A7as+a+brincarem+juntas+&oq=crian%C3%A7as+a+brincarem+juntas+&gs_l=img.3...80616.80616.0.80789.1.1.0.0.0.0.92.92.1.1.0....0...1c.1.64.img..0.0.0....0.jebiL9Bg6pM#imgrc=EYEWCCJKq9SPFM:&spf=1530790110814
https://www.google.pt/search?biw=1366&bih=651&tbm=isch&sa=1&ei=iwA-W_X9IsnXgQat8KHoBg&q=crian%C3%A7as+a+brincarem+juntas+&oq=crian%C3%A7as+a+brincarem+juntas+&gs_l=img.3...80616.80616.0.80789.1.1.0.0.0.0.92.92.1.1.0....0...1c.1.64.img..0.0.0....0.jebiL9Bg6pM#imgrc=EYEWCCJKq9SPFM:&spf=1530790110814
https://www.google.pt/search?biw=1366&bih=651&tbm=isch&sa=1&ei=iwA-W_X9IsnXgQat8KHoBg&q=crian%C3%A7as+a+brincarem+juntas+&oq=crian%C3%A7as+a+brincarem+juntas+&gs_l=img.3...80616.80616.0.80789.1.1.0.0.0.0.92.92.1.1.0....0...1c.1.64.img..0.0.0....0.jebiL9Bg6pM#imgrc=EYEWCCJKq9SPFM:&spf=1530790110814
https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj45-3U7YfcAhXB6xQKHWsWBysQjRx6BAgBEAU&url=https://mdemulher.abril.com.br/familia/15-brincadeiras-para-fazer-com-as-criancas-na-pascoa/&psig=AOvVaw3pj3Nqd_NI8PjixVW9DLnp&ust=1530876510531575
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transportar recipientes. Com esta idade a criança começa a gostar de realizar algumas 

atividades, como por exemplo: desenhar, regar as plantas, cuidar dos animais de 

estimação ou cozinhar. 

Andar, saltar correr, nadar, balançar o corpo, andar em bicos de pés são formas de 

aumentar o equilíbrio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características cognitivas 

O pensamento simbólico diz respeito ao pensamento infantil que envolve o uso de 

palavras, imagens e ações para representar ideias, pensamentos ou comportamentos.  

Segundo Piaget (1983) este estádio de desenvolvimento designa-se por 

pensamento pré-operatório, sendo que este se divide em dois subestádios: pré 

conceptual entre os 2 e os 4 anos e o pensamento intuitivo que ocorre entre os 4 e os 6 

anos. 

Em relação ao subestádio pré conceptual verifica-se na criança um egocentrismo 

intelectual, ou seja, o entendimento pessoal de que o mundo foi criado para si. O 

pensamento intuitivo, ainda é um pensamento irreversível, sujeito a determinadas 

situações percetíveis e não compreende a diferença entre transformações reais e aparentes 

(Piaget, 1983).  

 

Características da linguagem  

Neste âmbito, sabemos que o desenvolvimento da linguagem evolui de forma 

escarpada, tornando-se num agente primordial na cognição da criança. O seu léxico 

Figura 15- Criança a vestir-se sozinha 

Fonte: 

https://www.google.pt/search?q=crian%C3%A7a+ve

stir-

se+sozinha&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0

ahUKEwjg38vYydHbAhWjx4MKHVotCtIQ_AUIC

igB&biw=1366&bih=651#imgrc=yasfJNiKolmtXM:

&spf=1528925069768  

https://www.google.pt/search?q=crian%C3%A7a+vestir-se+sozinha&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjg38vYydHbAhWjx4MKHVotCtIQ_AUICigB&biw=1366&bih=651#imgrc=yasfJNiKolmtXM:&spf=1528925069768
https://www.google.pt/search?q=crian%C3%A7a+vestir-se+sozinha&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjg38vYydHbAhWjx4MKHVotCtIQ_AUICigB&biw=1366&bih=651#imgrc=yasfJNiKolmtXM:&spf=1528925069768
https://www.google.pt/search?q=crian%C3%A7a+vestir-se+sozinha&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjg38vYydHbAhWjx4MKHVotCtIQ_AUICigB&biw=1366&bih=651#imgrc=yasfJNiKolmtXM:&spf=1528925069768
https://www.google.pt/search?q=crian%C3%A7a+vestir-se+sozinha&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjg38vYydHbAhWjx4MKHVotCtIQ_AUICigB&biw=1366&bih=651#imgrc=yasfJNiKolmtXM:&spf=1528925069768
https://www.google.pt/search?q=crian%C3%A7a+vestir-se+sozinha&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjg38vYydHbAhWjx4MKHVotCtIQ_AUICigB&biw=1366&bih=651#imgrc=yasfJNiKolmtXM:&spf=1528925069768
https://www.google.pt/search?q=crian%C3%A7a+vestir-se+sozinha&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjg38vYydHbAhWjx4MKHVotCtIQ_AUICigB&biw=1366&bih=651#imgrc=yasfJNiKolmtXM:&spf=1528925069768
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aumento significativamente e com facilidade a criança atribui significado a cada palavra 

aprendida, também se verificam progressos na compreensão das formas gramaticais mais 

básicas (Tavares et al, 2007). 

 

Características afetivo-sociais 

Nesta idade uma criança torna-se mais consciente do papel que desempenha no 

meio familiar. Um dos aspetos importantes a realçar nesta fase é a questão do género, 

pois enquanto menina ou menino, é natural que se dedique a brincadeiras diferentes 

consoante o género, gostando ainda de representar e imitar diferentes papéis consoante o 

que vê o pai ou a mãe a fazer (figura 16). 

Nesta fase as crianças começam a partilhar os seus brinquedos, e fazem-no por 

gosto, não por obrigação, sendo esta uma das maneiras de se integrar no grupo das outras 

crianças.4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 A informação relativa ao desenvolvimento da criança entre os 3 e 4 anos foi adaptada de 

https://www.maemequer.pt/desenvolvimento-infantil/desenvolvimento-fase-a-fase/etapas-

desenvolvimento/a-crianca-aos-3-anos/ acedido a 21-05-2018 

Figura 16- Filha a usar os sapatos da mãe 

Fonte: 

https://www.google.pt/search?biw=1366&bih=651&tbm

=isch&sa=1&ei=KP89W6z2F-

uWgAbitYWwBA&q=crian%C3%A7a+a+usar+sapatos

+de+salo+alto+&oq=crian%C3%A7a+a+usar+sapatos+d

e+salo+alto+&gs_l=img.3...5408.12859.0.13192.22.22.0.

0.0.0.118.2208.14j8.22.0....0...1c.1.64.img..1.0.0....0.f_w

zpneIM0M#imgrc=WU_nvaIleVFkhM:&spf=15307896

88088  

https://www.maemequer.pt/desenvolvimento-infantil/desenvolvimento-fase-a-fase/etapas-desenvolvimento/a-crianca-aos-3-anos/
https://www.maemequer.pt/desenvolvimento-infantil/desenvolvimento-fase-a-fase/etapas-desenvolvimento/a-crianca-aos-3-anos/
https://www.google.pt/search?biw=1366&bih=651&tbm=isch&sa=1&ei=KP89W6z2F-uWgAbitYWwBA&q=crian%C3%A7a+a+usar+sapatos+de+salo+alto+&oq=crian%C3%A7a+a+usar+sapatos+de+salo+alto+&gs_l=img.3...5408.12859.0.13192.22.22.0.0.0.0.118.2208.14j8.22.0....0...1c.1.64.img..1.0.0....0.f_wzpneIM0M#imgrc=WU_nvaIleVFkhM:&spf=1530789688088
https://www.google.pt/search?biw=1366&bih=651&tbm=isch&sa=1&ei=KP89W6z2F-uWgAbitYWwBA&q=crian%C3%A7a+a+usar+sapatos+de+salo+alto+&oq=crian%C3%A7a+a+usar+sapatos+de+salo+alto+&gs_l=img.3...5408.12859.0.13192.22.22.0.0.0.0.118.2208.14j8.22.0....0...1c.1.64.img..1.0.0....0.f_wzpneIM0M#imgrc=WU_nvaIleVFkhM:&spf=1530789688088
https://www.google.pt/search?biw=1366&bih=651&tbm=isch&sa=1&ei=KP89W6z2F-uWgAbitYWwBA&q=crian%C3%A7a+a+usar+sapatos+de+salo+alto+&oq=crian%C3%A7a+a+usar+sapatos+de+salo+alto+&gs_l=img.3...5408.12859.0.13192.22.22.0.0.0.0.118.2208.14j8.22.0....0...1c.1.64.img..1.0.0....0.f_wzpneIM0M#imgrc=WU_nvaIleVFkhM:&spf=1530789688088
https://www.google.pt/search?biw=1366&bih=651&tbm=isch&sa=1&ei=KP89W6z2F-uWgAbitYWwBA&q=crian%C3%A7a+a+usar+sapatos+de+salo+alto+&oq=crian%C3%A7a+a+usar+sapatos+de+salo+alto+&gs_l=img.3...5408.12859.0.13192.22.22.0.0.0.0.118.2208.14j8.22.0....0...1c.1.64.img..1.0.0....0.f_wzpneIM0M#imgrc=WU_nvaIleVFkhM:&spf=1530789688088
https://www.google.pt/search?biw=1366&bih=651&tbm=isch&sa=1&ei=KP89W6z2F-uWgAbitYWwBA&q=crian%C3%A7a+a+usar+sapatos+de+salo+alto+&oq=crian%C3%A7a+a+usar+sapatos+de+salo+alto+&gs_l=img.3...5408.12859.0.13192.22.22.0.0.0.0.118.2208.14j8.22.0....0...1c.1.64.img..1.0.0....0.f_wzpneIM0M#imgrc=WU_nvaIleVFkhM:&spf=1530789688088
https://www.google.pt/search?biw=1366&bih=651&tbm=isch&sa=1&ei=KP89W6z2F-uWgAbitYWwBA&q=crian%C3%A7a+a+usar+sapatos+de+salo+alto+&oq=crian%C3%A7a+a+usar+sapatos+de+salo+alto+&gs_l=img.3...5408.12859.0.13192.22.22.0.0.0.0.118.2208.14j8.22.0....0...1c.1.64.img..1.0.0....0.f_wzpneIM0M#imgrc=WU_nvaIleVFkhM:&spf=1530789688088
https://www.google.pt/search?biw=1366&bih=651&tbm=isch&sa=1&ei=KP89W6z2F-uWgAbitYWwBA&q=crian%C3%A7a+a+usar+sapatos+de+salo+alto+&oq=crian%C3%A7a+a+usar+sapatos+de+salo+alto+&gs_l=img.3...5408.12859.0.13192.22.22.0.0.0.0.118.2208.14j8.22.0....0...1c.1.64.img..1.0.0....0.f_wzpneIM0M#imgrc=WU_nvaIleVFkhM:&spf=1530789688088
https://www.google.pt/search?biw=1366&bih=651&tbm=isch&sa=1&ei=KP89W6z2F-uWgAbitYWwBA&q=crian%C3%A7a+a+usar+sapatos+de+salo+alto+&oq=crian%C3%A7a+a+usar+sapatos+de+salo+alto+&gs_l=img.3...5408.12859.0.13192.22.22.0.0.0.0.118.2208.14j8.22.0....0...1c.1.64.img..1.0.0....0.f_wzpneIM0M#imgrc=WU_nvaIleVFkhM:&spf=1530789688088
https://www.google.pt/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiTtpOZ56PbAhUJaxQKHTklBisQjRx6BAgBEAU&url=https://www.pinterest.co.uk/pin/37717715598727341/&psig=AOvVaw0N5vkrcYm-Uewvenc3s6Pm&ust=1527438819087223
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2. 6 A criança dos 4 aos 5 anos 

 

Competências motoras 

O desenvolvimento motor é notável nesta fase. A criança tem um controlo mais 

eficiente no ato de parar, arrancar e girar. É a fase onde a criança já consegue andar de 

trotinete, de bicicleta, trepar às árvores, saltar uma distância de 60 a 84 centímetros, 

descer uma escada (Diane E. Papalia; Ruth Duskin Feldman, 2013). 

A criança desenha já figuras humanas, com cabeças enormes e com braços e 

pernas em linha, completamente desproporcionadas em relação ao volume da cabeça e 

comprimento dos próprios membros.  

  

Competências cognitivas 

Em relação ao aspeto cognitivo a criança de 4 anos ainda está enquadrada na fase 

pré-operatória. Nesta fase, o egocentrismo ainda se pode observar numa criança, no 

entanto esta caminha para o momento final dessa fase. A principal alteração cognitiva 

nesta fase esta ligada às características do pensamento. A criança já e capaz de 

desenvolver e compreender operações como a soma e a subtração. 

 

Características da linguagem 

Aos 4 anos a criança já é capaz de imaginar e adicionar novos desenvolvimentos 

ao início de uma história. Esta capacidade de linguagem é fundamental para se relacionar 

com os outros, devendo ser ativada e incentivada através da leitura e informalmente, 

sempre que se interage com outra criança. 

Ao longo do dia-a-dia devemos ter em conta diversas situações que são bons 

pretextos para conversar e educar a criança, tentando compreender a forma como a 

criança se relaciona com os outros, os seus medos, as suas ansiedades. 

 

Características afetivo-sociais 

Nesta idade a criança é sonhadora e imaginativa. Cada vez mais se torna 

consciente da sua individualidade, gosta de conviver com outras crianças e pode ter já 

dois ou três “melhores amigos” e um ou outro amigo imaginário. 

A amizade é muito valorizada e as brincadeiras cooperativas são as suas 

preferidas, brincadeiras essas que podem ser: brincar às escondidas (figura 17), apanhada, 
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o rei manda. As birras tornam-se numa forma de exteriorizar a frustração e, apesar de já 

perceber que os seus comportamentos e atitudes terão consequências, por vezes, esta é a 

única forma que encontra para se expressar.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7 A criança dos 5 aos 6 anos 

 

Características motoras 

Aos 5 anos ocorrem grandes transformação a vários níveis, pois deixa de ser um 

“bebé”, e, visivelmente, cresceu. Com esta idade já é capaz de realizar várias atividades 

sozinhas, seja em questões de higiene, como tomar banho ou até mesmo vestir-se, já se 

sente independente para realizar tudo isto. 

Ganha o gosto e o interessa pelas letras e pelo desenho, usando diversas cores. 

A criança com esta idade já se sente capaz de realizar pequenas atividades, como: 

pequenas construções com blocos ou legos, correr, dançar, jogar à bola entre outras 

atividades relacionadas com a atividade física.  

                                                           
5 A informação relativa ao desenvolvimento da criança entre os 4 e 5 anos foi adaptada de 

https://www.maemequer.pt/desenvolvimento-infantil/desenvolvimento-fase-a-fase/etapas-

desenvolvimento/a-crianca-aos-4-anos/ acedida a 22-05-2018 

Figura 17- Jogo das escondidas 

Fonte: 

https://www.google.pt/search?q=crian%C3%A7a+a+jogar+as+escondidas&tbm

=isch&tbs=rimg:CfZWDxM2nK2TIjhSTntcxn_1KeT0IY1HiTZCfS9XZ0Z2Sli

UPHx4XoC7NW6THyiioR1F_1ecGANVBCtv7OuK79c7PYlCoSCVJOe1zGf8

p5EX6bWk5sAVMCKhIJPQhjUeJNkJ8RcbR18wK9qP4qEglL1dnRnZKWJRF

gKAzXhbyOMioSCQ8fHhegLs1bERnVA2bI_1qZpKhIJpMfKKKhHUX8RH

MNi0fRt3NMqEgl5wYA1UEK2_1hHMvjQjcI58ACoSCc64rv1zs9iUEU6T33o

vWcT8&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwiQ5O_vy9HbAhXn3YMKHVxqCzAQ9

C96BAgBEBg&biw=1366&bih=651&dpr=1#imgrc=9lYPEzacrZNjSM:&spf=1

528925658398   

https://www.maemequer.pt/desenvolvimento-infantil/desenvolvimento-fase-a-fase/etapas-desenvolvimento/a-crianca-aos-4-anos/
https://www.maemequer.pt/desenvolvimento-infantil/desenvolvimento-fase-a-fase/etapas-desenvolvimento/a-crianca-aos-4-anos/
https://www.google.pt/search?q=crian%C3%A7a+a+jogar+as+escondidas&tbm=isch&tbs=rimg:CfZWDxM2nK2TIjhSTntcxn_1KeT0IY1HiTZCfS9XZ0Z2SliUPHx4XoC7NW6THyiioR1F_1ecGANVBCtv7OuK79c7PYlCoSCVJOe1zGf8p5EX6bWk5sAVMCKhIJPQhjUeJNkJ8RcbR18wK9qP4qEglL1dnRnZKWJRFgKAzXhbyOMioSCQ8fHhegLs1bERnVA2bI_1qZpKhIJpMfKKKhHUX8RHMNi0fRt3NMqEgl5wYA1UEK2_1hHMvjQjcI58ACoSCc64rv1zs9iUEU6T33ovWcT8&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwiQ5O_vy9HbAhXn3YMKHVxqCzAQ9C96BAgBEBg&biw=1366&bih=651&dpr=1#imgrc=9lYPEzacrZNjSM:&spf=1528925658398
https://www.google.pt/search?q=crian%C3%A7a+a+jogar+as+escondidas&tbm=isch&tbs=rimg:CfZWDxM2nK2TIjhSTntcxn_1KeT0IY1HiTZCfS9XZ0Z2SliUPHx4XoC7NW6THyiioR1F_1ecGANVBCtv7OuK79c7PYlCoSCVJOe1zGf8p5EX6bWk5sAVMCKhIJPQhjUeJNkJ8RcbR18wK9qP4qEglL1dnRnZKWJRFgKAzXhbyOMioSCQ8fHhegLs1bERnVA2bI_1qZpKhIJpMfKKKhHUX8RHMNi0fRt3NMqEgl5wYA1UEK2_1hHMvjQjcI58ACoSCc64rv1zs9iUEU6T33ovWcT8&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwiQ5O_vy9HbAhXn3YMKHVxqCzAQ9C96BAgBEBg&biw=1366&bih=651&dpr=1#imgrc=9lYPEzacrZNjSM:&spf=1528925658398
https://www.google.pt/search?q=crian%C3%A7a+a+jogar+as+escondidas&tbm=isch&tbs=rimg:CfZWDxM2nK2TIjhSTntcxn_1KeT0IY1HiTZCfS9XZ0Z2SliUPHx4XoC7NW6THyiioR1F_1ecGANVBCtv7OuK79c7PYlCoSCVJOe1zGf8p5EX6bWk5sAVMCKhIJPQhjUeJNkJ8RcbR18wK9qP4qEglL1dnRnZKWJRFgKAzXhbyOMioSCQ8fHhegLs1bERnVA2bI_1qZpKhIJpMfKKKhHUX8RHMNi0fRt3NMqEgl5wYA1UEK2_1hHMvjQjcI58ACoSCc64rv1zs9iUEU6T33ovWcT8&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwiQ5O_vy9HbAhXn3YMKHVxqCzAQ9C96BAgBEBg&biw=1366&bih=651&dpr=1#imgrc=9lYPEzacrZNjSM:&spf=1528925658398
https://www.google.pt/search?q=crian%C3%A7a+a+jogar+as+escondidas&tbm=isch&tbs=rimg:CfZWDxM2nK2TIjhSTntcxn_1KeT0IY1HiTZCfS9XZ0Z2SliUPHx4XoC7NW6THyiioR1F_1ecGANVBCtv7OuK79c7PYlCoSCVJOe1zGf8p5EX6bWk5sAVMCKhIJPQhjUeJNkJ8RcbR18wK9qP4qEglL1dnRnZKWJRFgKAzXhbyOMioSCQ8fHhegLs1bERnVA2bI_1qZpKhIJpMfKKKhHUX8RHMNi0fRt3NMqEgl5wYA1UEK2_1hHMvjQjcI58ACoSCc64rv1zs9iUEU6T33ovWcT8&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwiQ5O_vy9HbAhXn3YMKHVxqCzAQ9C96BAgBEBg&biw=1366&bih=651&dpr=1#imgrc=9lYPEzacrZNjSM:&spf=1528925658398
https://www.google.pt/search?q=crian%C3%A7a+a+jogar+as+escondidas&tbm=isch&tbs=rimg:CfZWDxM2nK2TIjhSTntcxn_1KeT0IY1HiTZCfS9XZ0Z2SliUPHx4XoC7NW6THyiioR1F_1ecGANVBCtv7OuK79c7PYlCoSCVJOe1zGf8p5EX6bWk5sAVMCKhIJPQhjUeJNkJ8RcbR18wK9qP4qEglL1dnRnZKWJRFgKAzXhbyOMioSCQ8fHhegLs1bERnVA2bI_1qZpKhIJpMfKKKhHUX8RHMNi0fRt3NMqEgl5wYA1UEK2_1hHMvjQjcI58ACoSCc64rv1zs9iUEU6T33ovWcT8&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwiQ5O_vy9HbAhXn3YMKHVxqCzAQ9C96BAgBEBg&biw=1366&bih=651&dpr=1#imgrc=9lYPEzacrZNjSM:&spf=1528925658398
https://www.google.pt/search?q=crian%C3%A7a+a+jogar+as+escondidas&tbm=isch&tbs=rimg:CfZWDxM2nK2TIjhSTntcxn_1KeT0IY1HiTZCfS9XZ0Z2SliUPHx4XoC7NW6THyiioR1F_1ecGANVBCtv7OuK79c7PYlCoSCVJOe1zGf8p5EX6bWk5sAVMCKhIJPQhjUeJNkJ8RcbR18wK9qP4qEglL1dnRnZKWJRFgKAzXhbyOMioSCQ8fHhegLs1bERnVA2bI_1qZpKhIJpMfKKKhHUX8RHMNi0fRt3NMqEgl5wYA1UEK2_1hHMvjQjcI58ACoSCc64rv1zs9iUEU6T33ovWcT8&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwiQ5O_vy9HbAhXn3YMKHVxqCzAQ9C96BAgBEBg&biw=1366&bih=651&dpr=1#imgrc=9lYPEzacrZNjSM:&spf=1528925658398
https://www.google.pt/search?q=crian%C3%A7a+a+jogar+as+escondidas&tbm=isch&tbs=rimg:CfZWDxM2nK2TIjhSTntcxn_1KeT0IY1HiTZCfS9XZ0Z2SliUPHx4XoC7NW6THyiioR1F_1ecGANVBCtv7OuK79c7PYlCoSCVJOe1zGf8p5EX6bWk5sAVMCKhIJPQhjUeJNkJ8RcbR18wK9qP4qEglL1dnRnZKWJRFgKAzXhbyOMioSCQ8fHhegLs1bERnVA2bI_1qZpKhIJpMfKKKhHUX8RHMNi0fRt3NMqEgl5wYA1UEK2_1hHMvjQjcI58ACoSCc64rv1zs9iUEU6T33ovWcT8&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwiQ5O_vy9HbAhXn3YMKHVxqCzAQ9C96BAgBEBg&biw=1366&bih=651&dpr=1#imgrc=9lYPEzacrZNjSM:&spf=1528925658398
https://www.google.pt/search?q=crian%C3%A7a+a+jogar+as+escondidas&tbm=isch&tbs=rimg:CfZWDxM2nK2TIjhSTntcxn_1KeT0IY1HiTZCfS9XZ0Z2SliUPHx4XoC7NW6THyiioR1F_1ecGANVBCtv7OuK79c7PYlCoSCVJOe1zGf8p5EX6bWk5sAVMCKhIJPQhjUeJNkJ8RcbR18wK9qP4qEglL1dnRnZKWJRFgKAzXhbyOMioSCQ8fHhegLs1bERnVA2bI_1qZpKhIJpMfKKKhHUX8RHMNi0fRt3NMqEgl5wYA1UEK2_1hHMvjQjcI58ACoSCc64rv1zs9iUEU6T33ovWcT8&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwiQ5O_vy9HbAhXn3YMKHVxqCzAQ9C96BAgBEBg&biw=1366&bih=651&dpr=1#imgrc=9lYPEzacrZNjSM:&spf=1528925658398
https://www.google.pt/search?q=crian%C3%A7a+a+jogar+as+escondidas&tbm=isch&tbs=rimg:CfZWDxM2nK2TIjhSTntcxn_1KeT0IY1HiTZCfS9XZ0Z2SliUPHx4XoC7NW6THyiioR1F_1ecGANVBCtv7OuK79c7PYlCoSCVJOe1zGf8p5EX6bWk5sAVMCKhIJPQhjUeJNkJ8RcbR18wK9qP4qEglL1dnRnZKWJRFgKAzXhbyOMioSCQ8fHhegLs1bERnVA2bI_1qZpKhIJpMfKKKhHUX8RHMNi0fRt3NMqEgl5wYA1UEK2_1hHMvjQjcI58ACoSCc64rv1zs9iUEU6T33ovWcT8&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwiQ5O_vy9HbAhXn3YMKHVxqCzAQ9C96BAgBEBg&biw=1366&bih=651&dpr=1#imgrc=9lYPEzacrZNjSM:&spf=1528925658398
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Caraterísticas cognitivas 

Em relação ao desenvolvimento cognitivo as crianças nesta fase já conseguem 

interiorizar pensamentos lógicos e aprendizagens rápidas, sendo que ainda não são 

considerados excessivamente abstratos (Piaget, 1983). A criança observa transformações, 

já tem a noção de tempo, espaço e velocidade. Utiliza operações mentais para resolver 

problemas concretos (reais), ou seja, já tem a capacidade de pensar com lógica. 

As crianças, nesta idade, atravessam por uma fase de pensamento concreto, 

especificamente designado de estádio das operações concretas, sendo que é um 

pensamento mais flexível, reversível, multidimensional. Nesta idade a criança já é menos 

egocêntrica.  

 

Características da linguagem  

Algumas das crianças aos 5 anos, já desenvolveram a noção temporal, o que lhes 

permite organizar o tempo em dias, semanas, meses ou anos. 

Existe um progresso na linguagem, uma aquisição de novo vocabulário e, com 

isso, a criança já consegue aplicar corretamente as palavras, obrigando-a a compreender 

o significado das mesmas nos vários contextos em que são utilizadas. 

O contacto com os livros, contar histórias e brincar são algumas das diversas 

maneiras de estimular o desenvolvimento das competências linguísticas e de 

aprendizagem.  

 

Características afetivo-sociais 

A criança com 5 anos já é capaz de se relacionar com os outros não só em casa, 

mas também na escola e, como consequência disso, já consegue controlar melhor as suas 

emoções e compreender as necessidades dos outros.  

Com esta idade, tanto na escola, como em casa, podendo-lhes ser atribuídas 

pequenas tarefas (figura 18). 
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Nesta fase a criança reconhece-se como um ser independente e autónomo, com 

uma personalidade própria e distinta. Esta personalidade reflete-se no sentido de 

autocrítica, de individualidade e de autoconfiança. 6 

 

  

                                                           
6 A informação relativa ao desenvolvimento da criança entre os 5 e 6 anos foi adaptada de 

https://www.maemequer.pt/desenvolvimento-infantil/desenvolvimento-fase-a-fase/etapas-

desenvolvimento/a-crianca-aos-5-anos/  acedida a 25-05-2018 

 
 

Figura 18- Criança ajuda nas tarefas domésticas 

Fonte: 

https://www.google.pt/search?biw=1366&bih=651&tbm=isch&sa=1&

ei=C48hW_O3LqzVjwTdmI-

IAQ&q=crian%C3%A7a+a+ajudar+lavar+a+loi%C3%A7a+com+a+

mae&oq=crian%C3%A7a+a+ajudar+lavar+a+loi%C3%A7a+com+a+

mae&gs_l=img.3...14280.15330.0.15653.7.7.0.0.0.0.207.754.0j3j1.4.0

....0...1c.1.64.img..3.0.0....0.ka4qe5Jwo8Q#imgdii=37CrwzJNOWx-

UM:&imgrc=xfk9EUWzDbax7M:&spf=1528925987825  

https://www.maemequer.pt/desenvolvimento-infantil/desenvolvimento-fase-a-fase/etapas-desenvolvimento/a-crianca-aos-5-anos/
https://www.maemequer.pt/desenvolvimento-infantil/desenvolvimento-fase-a-fase/etapas-desenvolvimento/a-crianca-aos-5-anos/
https://www.google.pt/search?biw=1366&bih=651&tbm=isch&sa=1&ei=C48hW_O3LqzVjwTdmI-IAQ&q=crian%C3%A7a+a+ajudar+lavar+a+loi%C3%A7a+com+a+mae&oq=crian%C3%A7a+a+ajudar+lavar+a+loi%C3%A7a+com+a+mae&gs_l=img.3...14280.15330.0.15653.7.7.0.0.0.0.207.754.0j3j1.4.0....0...1c.1.64.img..3.0.0....0.ka4qe5Jwo8Q#imgdii=37CrwzJNOWx-UM:&imgrc=xfk9EUWzDbax7M:&spf=1528925987825
https://www.google.pt/search?biw=1366&bih=651&tbm=isch&sa=1&ei=C48hW_O3LqzVjwTdmI-IAQ&q=crian%C3%A7a+a+ajudar+lavar+a+loi%C3%A7a+com+a+mae&oq=crian%C3%A7a+a+ajudar+lavar+a+loi%C3%A7a+com+a+mae&gs_l=img.3...14280.15330.0.15653.7.7.0.0.0.0.207.754.0j3j1.4.0....0...1c.1.64.img..3.0.0....0.ka4qe5Jwo8Q#imgdii=37CrwzJNOWx-UM:&imgrc=xfk9EUWzDbax7M:&spf=1528925987825
https://www.google.pt/search?biw=1366&bih=651&tbm=isch&sa=1&ei=C48hW_O3LqzVjwTdmI-IAQ&q=crian%C3%A7a+a+ajudar+lavar+a+loi%C3%A7a+com+a+mae&oq=crian%C3%A7a+a+ajudar+lavar+a+loi%C3%A7a+com+a+mae&gs_l=img.3...14280.15330.0.15653.7.7.0.0.0.0.207.754.0j3j1.4.0....0...1c.1.64.img..3.0.0....0.ka4qe5Jwo8Q#imgdii=37CrwzJNOWx-UM:&imgrc=xfk9EUWzDbax7M:&spf=1528925987825
https://www.google.pt/search?biw=1366&bih=651&tbm=isch&sa=1&ei=C48hW_O3LqzVjwTdmI-IAQ&q=crian%C3%A7a+a+ajudar+lavar+a+loi%C3%A7a+com+a+mae&oq=crian%C3%A7a+a+ajudar+lavar+a+loi%C3%A7a+com+a+mae&gs_l=img.3...14280.15330.0.15653.7.7.0.0.0.0.207.754.0j3j1.4.0....0...1c.1.64.img..3.0.0....0.ka4qe5Jwo8Q#imgdii=37CrwzJNOWx-UM:&imgrc=xfk9EUWzDbax7M:&spf=1528925987825
https://www.google.pt/search?biw=1366&bih=651&tbm=isch&sa=1&ei=C48hW_O3LqzVjwTdmI-IAQ&q=crian%C3%A7a+a+ajudar+lavar+a+loi%C3%A7a+com+a+mae&oq=crian%C3%A7a+a+ajudar+lavar+a+loi%C3%A7a+com+a+mae&gs_l=img.3...14280.15330.0.15653.7.7.0.0.0.0.207.754.0j3j1.4.0....0...1c.1.64.img..3.0.0....0.ka4qe5Jwo8Q#imgdii=37CrwzJNOWx-UM:&imgrc=xfk9EUWzDbax7M:&spf=1528925987825
https://www.google.pt/search?biw=1366&bih=651&tbm=isch&sa=1&ei=C48hW_O3LqzVjwTdmI-IAQ&q=crian%C3%A7a+a+ajudar+lavar+a+loi%C3%A7a+com+a+mae&oq=crian%C3%A7a+a+ajudar+lavar+a+loi%C3%A7a+com+a+mae&gs_l=img.3...14280.15330.0.15653.7.7.0.0.0.0.207.754.0j3j1.4.0....0...1c.1.64.img..3.0.0....0.ka4qe5Jwo8Q#imgdii=37CrwzJNOWx-UM:&imgrc=xfk9EUWzDbax7M:&spf=1528925987825
https://www.google.pt/search?biw=1366&bih=651&tbm=isch&sa=1&ei=C48hW_O3LqzVjwTdmI-IAQ&q=crian%C3%A7a+a+ajudar+lavar+a+loi%C3%A7a+com+a+mae&oq=crian%C3%A7a+a+ajudar+lavar+a+loi%C3%A7a+com+a+mae&gs_l=img.3...14280.15330.0.15653.7.7.0.0.0.0.207.754.0j3j1.4.0....0...1c.1.64.img..3.0.0....0.ka4qe5Jwo8Q#imgdii=37CrwzJNOWx-UM:&imgrc=xfk9EUWzDbax7M:&spf=1528925987825
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3. Nota introdutória 

 

          Este terceiro capítulo é o último do relatório, é o capítulo mais prático, ou seja, diz 

respeito a todas as atividades planeadas e desenvolvidas com as várias crianças de cada 

sala. Introduz-se falando das rotinas e a sua importância numa creche e num Jardim de 

Infância, mostrando ainda as tabelas que dizem respeito às rotinas de cada sala da 

instituição.  

           Em seguida apresentam-se todas as atividades realizadas ao longo de estágio, nas 

diversas salas. 

            Por último saliento alguns dos jogos realizados na hora do prolongamento.  

            O horário que me foi proposto realizar ao longo do estágio nestes 4 meses foi das 

9 da manhã às 19 horas, com uma hora de pausa ao almoço, fazendo um total de 9 horas 

por dia.  

 

A Importância das rotinas 

Tendo em conta a definição de “Rotina”, de uma forma mais comum, e segundo 

o que é referido no Dicionário Online de Português (s.d.), Rotina significa: Hábito de 

fazer uma coisa sempre do mesmo modo, mecanicamente; repetição monótona das 

mesmas coisas; apego ao uso geral, sem interesse pelo progresso. Como podemos 

comprovar rotina significa algo que é sempre feito do mesmo modo, algo que se pode 

tornar monótono. 

      Num contexto de aprendizagem ativa, para as crianças mais novas, os horários (a 

sequência diária de acontecimentos) e as rotinas (interações com o adulto durante o 

almoço, a sesta e os cuidados corporais) estão ancorados, para cada criança, em torno da 

educadora e auxiliar. Tê-las como uma “base” garante segurança para a criança, durante 

o período que está fora de casa. 

        Os horários e as rotinas são suficientemente repetitivos, embora flexíveis, para 

permitirem que as crianças explorem, treinem e ganhem confiança para a aquisição das 

suas competências em desenvolvimento, permitindo que as crianças passem suavemente, 

ao seu ritmo, de uma experiência interessante para outra. 

       As crianças da Casa da Criança, tanto da creche como do jardim-de-infância têm as 

suas rotinas adaptadas a cada faixa etária, tendo em conta as atividades desenvolvidas ao 

longo do dia.  
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       Em seguida apresentam-se as 2 tabelas correspondentes às rotinas das valências 

educativas, creche e jardim de infância.   

 

Atividades de rotina diária  

 

Tabela 1- Horário das rotinas da creche 

 

Horas Atividades de Rotinas 

9:00h às 9:45h Receção das crianças  

9:45h às 10:00h Lanche da manhã 

10:00h às 10:45h Atividades orientadas/planificadas 

10:45h às 11:00h Higiene 

11:00h às 11:45h Almoço 

11:45h às 12:15h Higiene 

12:15h às 15:00h Hora do sono 

15:00h às 15:30h Higiene 

15:30h às 16:15h Lanche  

16:15h às 16:30h Higiene 

16:30h às 17:25h Atividades livres  

17:30h  Prolongamento  

Fonte: Instituição 
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Tabela 2- Horário das rotinas do jardim de infância  

 

Horas Atividades de Rotinas 

9:00h às 9:45h Receção das crianças/lanche da manhã   

9:45h às 11:00h Atividades orientadas/planificadas 

11:00h às 11:45h Atividades livres 

11:45h às 12:00h Higiene 

12:00h às 13:00h Almoço 

13:00h às 13:30h Higiene 

13:30h às 14:45h Prolongamento 

14:45h às 15:00h Higiene 

15:00h às 15:45h Atividades orientadas/livres 

15:45h às 16:00h Higiene 

16:00h às 16:30h Lanche 

16:30h às 16:45h Higiene 

16:45h às 17:25h Atividades livres 

17:30h Prolongamento  

Fonte: Instituição 

 

As rotinas de ambas as valências (creche e jardim e infância), como se pode verificar não 

são muito diferentes. É feita a receção das crianças no mesmo horário, e em seguida dá-

se início as atividades planeadas para cada dia. Uma das diferenças que pudemos verificar 

é a hora do almoço, a creche almoça mais cedo, pois quando o jardim de infância vai 

almoçar, as crianças da creche estão a ir para a hora do sono. Por volta das 15 horas 

começa-se a fazer a higiene, tanto na creche, como no jardim de infância. As crianças 

presentes na creche lancham mais cedo. Depois do lanche a rotina é semelhante nas duas 

valências educativas, as crianças podem brincar na sala ou na rua, consoante o tempo que 

estiver. Às 17:30 todas as salas vão para o prolongamento. 
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         Ao longo destes quatro meses passei pelas 5 salas existentes na instituição. Cada 

sala tem o seu nome associado, passando a referenciá-las pela ordem cronológica: 

Sala dos sorrisos (1-2 anos); 

Sala da fantasia (2-3 anos); 

Sala dos exploradores (3-4 anos); 

Sala das descobertas (4-5 anos); 

Sala das conquistas (5-6 anos). 

 

Atividades desenvolvidas  

 

 

 

De acordo com o que Erikson referiu numa criança com 3-4 anos é notável a evolução da 

motricidade grossa e fina, pois está já consegue agarrar um lápis com três dedos. É nesta 

idade que começa a gostar de realizar atividades, como: desenhar e pintar. Quanto ao 

desenvolvimento cognitivo Piaget refere que as crianças nesta idade são muito 

egocêntricas. Nesta fase as crianças começam a partilhar os seus brinquedos.  

 

✓ Semana 26/02/2018 a 02/03/2018 

Na primeira semana em que estive na instituição, a sala 3-4 anos estava a abordar as 

profissões, sendo que a profissão dessa semana era o fotógrafo. Além disso, as crianças 

falaram sobre várias emoções. Assim, o meu papel, neste início, foi mais de observação 

e de ajuda nas atividades.  

 

Objetivos a atingir ao longo da semana: 

• Promover o conhecimento de algumas emoções; 

• Promover o diálogo; 

• Desenvolver a capacidade de imitar; 

• Desenvolver a exploração plástica proporcionando a exploração de novos 

materiais; 

• Desenvolver a motricidade fina; 

• Adquirir novo vocabulário. 

Sala dos Exploradores (3-4 anos) 
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Atividade 1 

Na primeira atividade dessa semana dialogámos sobre as emoções e as crianças 

viram um filme chamado “Divertidamente”, o qual evidenciava várias emoções.  

Nesse dia fizemos ainda outra atividade, à vez, as crianças iam à mesa e tinham 

de colocar numa ficha de trabalho se estavam tristes ou contentes. 

 

 

Atividade 2 

 No segundo dia iniciámos a profissão de fotógrafo, começando por abordar um 

pouco esta profissão, dizendo o que faz, os objetos que usa, entre outros pormenores.  

Pintaram ainda um desenho sobre o fotógrafo.  

No período da tarde, à vez, iam tirar fotografias, demonstrando algumas das 

emoções sobre as quais tínhamos falado (feliz, zangado, envergonhado, admirado e 

triste). 

 

 

Atividade 3 

Como terceira atividade tivemos a presença e a ajuda da mãe de um menino que 

por acaso é fotógrafa. 

As crianças, com esta mãe, tiveram a oportunidade de mexer e ver como 

funcionava uma máquina fotográfica, eles próprios tiraram fotografias e também foram 

fotógrafos. 

 

 

Atividade 4 

Para terminar a semana e o tema da profissão do fotógrafo, as crianças fizeram 

uma máquina fotográfica, tendo pintado uma caixa de preto e depois colado duas tampas, 

uma que servia para o zoom e a outra era o botão para tirar a fotografia. 

 

 

Avaliação da semana 

Como primeira semana, senti que foi um pouco complicada, custou-me um pouco 

a integração, e senti que as crianças também ficaram um pouco reticentes com a presença 

de um “estranho”. Senti-me um pouco perdida, sem saber o que fazer no meio de tantas 
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crianças. Contundo, nesta minha primeira sala, fui muito bem-recebida pela educadora, 

pôs-me sempre a vontade, sempre pronta para responder a alguma dúvida minha.  

Quanto ao tema da semana, as crianças gostaram imenso, principalmente do dia em 

que puderam tirar fotografias com uma máquina. Divertiram-se bastante também ao 

imitar as diversas emoções, principalmente a de zangado, envergonhado e admirado. 

 

✓ Semana 05/03/2018 a 09/03/2018 

Durante toda a semana as atividades foram planeadas e executadas por mim (anexo 

1). 

O tema abordado ao longo da semana foi a profissão de pintor. 

 

Objetivos a atingir ao longo da semana: 

• Expressar o gosto pela leitura de histórias; 

• Dominar a capacidade de imitação; 

• Incutir a capacidade de escutar e reproduzir canções; 

• Capacidade de orientação no espaço; 

• Recordar as distintas e inúmeras cores; 

• Desenvolver a motricidade fina. 

 

Atividade 1 

Para iniciar o tema levei uma história que se chamava “O Príncipe Pintor” e 

como o nome indica tratava-se de um príncipe que tinha a profissão de pintor. Além disso, 

a história também abordava um conjunto de cores.  

No final coloquei algumas questões às crianças com o objetivo de estabelecer um 

diálogo e desenvolver a linguagem oral e ainda verificar se as crianças tinham estado 

atentas à história. 

 

Atividade 2  

Como segunda atividade realizei uma paleta de cores feita em madeira. 

Em grupos de 3 elementos, fui chamando as crianças para pintarem a paleta com 

tinta branca. 
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Da parte da tarde dei-lhes as folhas com as várias cores, que elas amachucaram e, 

depois, colaram na paleta. 

Cantaram ainda uma canção, com o título “O Panda vai à escola- Jogo das Cores”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividade 3 

No terceiro dia, os pequenos pintores fizeram um quadro, no qual começaram por 

pintar o fundo de uma folha com azul. Quando já estava seca, à vez, cada um vinha fazer 

um traço vermelho com o pincel. Depois do traço, com a ajuda de um pincel, fizeram 

pequenas pintas pretas ao longo da folha.  

 

 

 

 

 

 

Atividade 4 

Na quarta atividade da semana preparei um jogo para as crianças, fiz 15 cartões 

de cores diferentes e escondi-os pela sala chamando, depois, cada um à vez, para irem à 

procura da cor que eu dissesse.  

Figura 19 Paleta de cores 

Fonte: própria 

Figura 20- Quadro de Miró  

Fonte: Própria 
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Como eles gostaram tanto do jogo repetimo-lo várias vezes durante a tarde. 

 

 

 

 

 

 

Atividade 5 

Para terminar a semana os pintores pintaram um desenho que continha mais um 

quadro de Miró.  

Com a ajuda da esponja e do pincel começaram por colorir o boneco com tinta 

vermelha e amarela. No período da tarde depois de o desenho de ter secado pintaram o 

fundo da cor azul com uma esponja. 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliação da semana 

Nesta que foi a minha segunda semana já me senti melhor, senti-me mais adaptada ao 

espaço e às crianças também. Foi também a primeira semana em que realizei as minhas 

atividades que tinha planeado. Ao realizar cada atividade fui ganhando mais confiança, 

visto que estive só eu e a auxiliar, a educadora não esteve presente. 

Correu tudo bem, realizei todas as atividades que tinha planeado, o resultado final 

agradou-me bastante e as crianças aderiram e gostaram muito, principalmente do jogo das 

cores. Foi uma semana muito positiva. 

Figura 21- Jogo das cores  

Fonte: Própria 

Figura 22- Quadro de Miró 

Fonte: Própria 
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Em relação à parte teórica, pude observar a criança a agarrar um lápis e um pincel, 

demonstrando assim a sua evolução a nível motor. Quanto às características cognitivas 

penso que estas crianças não eram de todas egocêntricas. Verifiquei ainda que realmente 

nesta fase as crianças partilham os brinquedos, gostam de brincar e conviver com os 

colegas da sala. 

 

✓ Semana 12/03/2018 a 16/03/2018 

Na terceira semana e sendo a última nesta sala, o tema que teve destaque foi o Dia do 

Pai. 

Falei desta figura às crianças, enquanto figura paternal, e realizei com elas uma 

pequena lembrança (anexo 2). 

 

Objetivos a atingir ao longo da semana: 

• Estimular a criatividade e o interesse pela arte; 

• Desenvolver a motricidade fina; 

• Reconhecer a importância do papel do pai na família. 

• Ser capaz de representar a figura humana; 

• Desenvolver a linguagem oral; 

 

Atividade 1 

Para iniciar a semana dedicada ao Dia do Pai, levei para eles desenharem e 

pintarem o rosto do Pai. Falámos ainda de algumas atividades que realizam entre filho/a 

e pai e a importância da figura paternal.  

 

 

 

 

 

Atividade 2 

No segundo dia da semana iniciámos a prenda para o pai.  

Figura 23- Desenho do pai 

Fonte: Própria 
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A prenda que fiz com eles foi uma moldura com a fotografia de cada criança. 

Começamos por pintar a moldura com tinta azul, deixando secar até ao dia 

seguinte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividade 3 

Ao terceiro dia continuámos com a prenda para o pai. 

Individualmente, vinham pintar o suporte da moldura também com a tinta azul. 

 

Atividade 4 

Neste dia continuamos a trabalhar para a prenda do Dia do Pai. 

Cada criança picotou um bigode para assim colocar na moldura para o pai. 

 

Atividade 5  

Neste último dia da semana, preparei o resto da prenda para as crianças levarem 

para casa, colei o suporte à moldura, assim como a fotografia e o bigode. No final de tudo 

estar colado escrevi na moldura “Dia do Pai”.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24- Pintura da moldura  

Fonte: Própria 

 

Figura 25- Prenda do Dia do Pai 
Fonte: Própria 
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Avaliação da semana 

Esta semana correu bastante bem. Cumpri com os objetivos que tinha proposto, 

realizar uma pequena lembrança para o pai e dialogar com as crianças sobre a grande 

figura do pai no seio familiar. Diverti-me bastante ao longo da semana, avalio-a de forma 

muito positiva.  

 Quanto às características afetivo-sociais nesta idade verifiquei que as crianças já 

têm noção do papel que desempenham no seio familiar. Senti ainda que era mais fácil os 

meninos falarem do pai do que para as meninas, sendo este um dos aspetos que referi 

também no enquadramento teórico, a questão do género, pois o menino vai relacionar-se 

mais com o pai e a menina com a mãe.  

 

  

 

A criança nesta idade desenvolve novas e emocionantes capacidades. Explora novos 

objetos, lugares e pessoas. Evolui a motricidade fina e grossa. A criança nesta idade 

manifesta emoções mais complexas, parecidas com as do adulto, começa se a sentir-se 

orgulhosa das suas conquistas, mas também sente vergonha, culpa, ciúmes, amor, etc 

 

✓ Semana 19/03/2018 a 23/03/2018 

Ao longo desta semana o meu trabalho foi mais de observação. No entanto, ajudei a 

educadora nas atividades da semana. 

 

Atividade 1 

A atividade deste dia era fazer uma ovelha, por isso comecei por fazer os moldes 

desta. Depois, cada criança vinha e colava algodão na base da ovelha. Durante a parte da 

tarde, colámos os moldes e terminámos a ovelha.  

 

Atividade 2 

A segunda atividade desta semana foi a realização de um coelho de páscoa. À vez, 

cada criança vinha e aos meninos pintámos o pé com tinta e às meninas pintámos a mão.  

Da parte da tarde terminámos os coelhos.  

 

Sala da fantasia (2-3 anos) 



40 
 

Avaliação da semana 

Esta semana já troquei de sala, fui para a creche, para a sala 2-3 anos. Custou-me 

um pouco habituar-me a uma nova sala, a novas crianças e, principalmente, às rotinas 

delas. No entanto, gostei desta semana, gostei das atividades que realizei com a educadora 

e, no final da semana, já comecei a habituar-me às crianças, e elas a mim, já não olhavam 

para mim de forma estranha.  

 

✓ Semana 26/03/2018 a 29/03/2018 

Ao longo desta semana o tema abordado foi a Páscoa, pelo que maior parte das 

atividades tenham sido em prol desta festividade. (anexo 3)  

Além deste tema, fizemos ainda um pássaro para decorar uma parede da sala.  

 

Objetivos a atingir ao longo da semana: 

• Demonstrar o interesse pela leitura de histórias; 

• Desenvolver a motricidade fina; 

• Capacidade de orientação no espaço; 

• Explorar a criatividade; 

• Desenvolver a capacidade atenção/concentração. 

 

Atividade 1 

Para iniciar a semana começámos por fazer um pássaro utilizando a técnica dos 

berlindes.  

Esta técnica consiste em colocar o molde do pássaro dentro de uma caixa de 

cartão, em seguida pôr pintas de tinta sobre este, e berlindes dentro da caixa. 

Posteriormente fecha-se a caixa e as crianças abanam a caixa, quando voltamos a abri-la 

o pássaro ficou todo colorido com as cores que tinham colocado sobre ele. 

À vez, cada um ia pintar o seu 

pássaro (figura 26) com as cores que 

queriam. Depois de todos terem pintado e de 

terem secado, colei-os na parede com o 

objetivo de os decorar.  

 

 
Figura 26- Pássaro 

Fonte: Própria 
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Atividade 2  

Neste dia já iniciei o tema da Páscoa. Comecei por lhes contar uma história (figura 

27) sobre esta festa, abordando as cores, os ovos da Páscoa, o coelho da Páscoa, entre 

outros pormenores que ocorrem na páscoa. 

 

 

 

 

 

 

Atividade 3 

Neste dia fiz com as crianças uma pequena lembrança para eles levarem para casa. 

Fiz uns moldes em forma de cenoura e eles pintaram um coelho, que tendo depois o 

colado na cenoura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividade 4 

Como quarta atividade e continuando com o tema da Páscoa, realizei com eles a 

caça aos ovos da Páscoa. Espalhei pela sala ovos de chocolate, tendo depois chamado as 

crianças para irem à procura dos ovos (figura 30). 

Figura 27- História da Páscoa 

Fonte: Própria 

Figura 29- Cenoura da páscoa   

Fonte: Própria 

 

Figura 28- Pintura de coelho 

Fonte: Própria 
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Os ovos que cada criança encontrou coloquei-os dentro da cenoura que tínhamos 

feito. No final do dia puderam a levar a cenoura para casa.  

 

 

 

 

 

 

 

Atividade 5 

Para terminar esta semana e o tema da Páscoa levei para eles pintarem um desenho 

alusivo ao tema da semana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliação da semana 

Gostei imenso desta semana, do tema que desenvolvi com as crianças e das 

diversas atividades que fomos realizando. Passado um mês de estágio, já me sinto 

completamente à vontade com as crianças e confiante dos vários trabalhos que faço com 

Figura 30- Caça aos ovos  

Fonte: Própria 

 

Figura 31- Desenho da Páscoa  

Fonte: Própria 
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elas, e esta foi mais uma semana assim, gostei imenso dos resultados de todas as 

atividades e penso que elas também gostaram da semana, principalmente da caça aos ovos 

e de terem levado aquela lembrança sobre a Páscoa. Sem dúvida, que foi uma semana 

muito positiva.  

Em relação ao enquadramento teórico observei que realmente as crianças nesta 

idade desenvolvem novas capacidades. Coloquei-os a explorar novos lugares com a 

realização da caça aos ovos, e foi notável a manifestação de emoções e sentimentos de 

felicidade quando encontravam um ovo. As crianças ficarem sem dúvida muito 

orgulhosas da conquista que tinha feito, que foi terem encontrado os ovos. 

 

 

✓ Semana 02/04/2018 a 06/04/2018 

O tema abordado durante esta semana foi a primavera, daí as diversas atividades que 

fizemos tenham a ver com esta estação do ano (anexo 4). 

 

Objetivos a atingir ao longo da semana: 

• Identificar alguns elementos próprios da estacão do ano; 

• Abordagem das diversas cores da primavera; 

• Exprimir-se através da pintura e da colagem; 

• Desenvolver a motricidade fina; 

• Estimular a linguagem oral. 

 

 

Atividade 1 

Para iniciar a semana, comecei por falar com as crianças sobre a estação do ano 

da Primavera, sobre as cores novas que apareciam, os animais e as flores. 

A atividade que realizámos, no primeiro dia, foi uma borboleta utilizando e 

reciclando os rolos de papel higiénico. 

As crianças pintaram com a esponja o corpo e as asas da borboleta. Depois de 

terem secado as asas, as crianças molhavam o dedo na tinta e faziam pintinhas nas asas 

da borboleta.  
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Para finalizar apenas colei as asas e o corpo e fiz os olhos e a boca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividade 2  

Na segunda atividade utilizámos o manual das crianças. 

A ficha do manual tinha como objetivo a pintura de uma flor recorrendo a diversos 

materiais. 

As crianças começaram por pintar as pétalas da flor (figura 33) com a cor que elas 

queriam e de seguida chamava cada criança individualmente para colar pedacinhos de 

papel de seda no centro da flor, na folha e na relva. 

 

 

 

 

 

 

Atividade 3 

Iniciámos o terceiro dia a observar um quadro de Monet no meu computador. O 

quadro representava um campo com papoilas e começámos por falar sobre este quadro, o 

que estava representado, quais as cores que predominavam. 

Figura 32- Borboleta 

Fonte: Própria 

Figura 33- Ficha do manual   

Fonte: Própria 
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Posteriormente, a atividade consistia em reproduzir o quadro apresentado. 

Utilizámos o manual e as crianças começavam por pintar o céu, a relva e desenhar duas 

arvores com a ajuda de um pincel e da esponja (figura 34).  

Colaram pequenos pedaços de papel, fazendo de contas que eram as papoilas no 

jardim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividade 4 

Esta atividade teve como objetivo a pintura de uma flor para decorar a sala com o 

tema da primavera. 

Espalhei tinta na mesa e, à vez, cada criança fez pressão na sua flor em cima da 

tinta (figura 35). Depois de pintarem a flor, tiveram oportunidade de brincar com a tinta 

e as mãos. Com a ajuda do pincel pintaram o centro da flor de amarelo. Para finalizar a 

atividade, colei o centro na flor e depois na parede da sala para decoração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34- Ficha do manual 

Fonte: Própria 

 

Figura 35- Flor 

Fonte: Própria 
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Avaliação da semana 

Esta semana foi um pouco complicada na medida em que faltaram muitas crianças, 

daí ter-me dificultado o trabalho em termos de atividades. Fiz as que estavam na mesma 

planeadas, mas com menos crianças daquelas que tinhas previsto. 

Tirando isso correu bastante bem mesmo estando sozinha, senti que as crianças já me 

respeitam e que gostaram imenso das várias atividades desenvolvidas.  

Mais uma vez pude observar a felicidade e alegria que as crianças sentiam quando 

viam o resultado final do trabalho. Verifiquei ainda que as crianças estão sempre muito 

impacientes para que chegue a vez delas e virem realizar o trabalho.  

  

✓ Semana 09/04/2018 a 13/04/2018 

Ao longo desta semana voltamos a falar um pouco da Primavera, daí que as 

atividades que realizamos tenham tido a ver com esta estação. 

 Contámos uma história sobre a borboleta, fizemos uma flor e falámos, ainda, do 

ciclo da planta. 

 Nessa semana, nas horas de almoço fizemos a atividade para o 25 de abril.  

 

Atividade 1 

A primeira atividade que a educadora realizou nessa semana foi ter contado uma 

história sobre a borboleta. 

 

Atividade 2 

Ao longo do segundo dia utilizámos os pés das crianças para fazer as asas da 

borboleta. 

Com os pés e as mãos de cada criança fizemos ainda uma flor (figura 36).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 36- Flor 

Fonte: Própria 
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Atividade 3 

No terceiro dia desta semana as crianças pintaram com lápis de cor o ciclo de uma 

planta que estava dividido em três fases (plantar a semente, regar a planta e colher a 

planta). 

No período da tarde colei as 3 fases do ciclo da planta (figura 37). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 de abril 

Ao longo desta semana andámos a preparar o nosso trabalhar para expor sobre o 

25 de abril. Cada escola teria de fazer algo sobre esta data com a ajuda das crianças. 

O objetivo seria para expor no jardim da cidade todos os trabalhos de todas as 

instituições da Guarda ligadas às crianças e idosos no âmbito da data festiva. Nós 

pintamos um corpo com as mãos das crianças representado a liberdade, colando ainda 

uma pomba branca que foi feita com algodão (figura 38).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37- Ciclo da planta 

Fonte: Própria 

 

Figura 38- 25 de abril  

Fonte: Própria 
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Avaliação da semana 

            Correu bastante bem esta semana, fizemos várias atividades, as crianças gostaram 

muito da história que a educadora contou e de todas as atividades realizadas, divertiram-

se bastante quando utilizamos o pé delas para pintar. 

           Esta semana o meu papel nesta sala voltou a ser mais de ajuda nos trabalhos 

desenvolvidos, tendo sido a educadora a planear a semana.  

 

 

 

 

O desenvolvimento e as mudanças nesta idade verificam-se a todos os níveis. É nesta 

idade que a criança já é capaz de desenvolver e compreender operações como a soma e a 

subtração. Aos 4 anos a crianças é sonhadora e imaginativa, gostando de imaginar 

histórias. Nesta fase as crianças gostam muito de conviver com outras crianças. 

  

 

✓ Semana 16/04/2018 a 20/04/2018 

Nessa semana voltei a mudar de sala e, por isso, da minha parte o meu trabalho voltou 

a ser mais de ajuda aos trabalhos desenvolvidos.  

 

Atividade 1 

Ao longo desta semana as atividades desenvolvidas foram à base de realizar as 

fichas do manual das crianças (figura 39).  

Tiveram ainda a aula de música e ginástica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sala das descobertas (4-5 anos) 

Figura 39- Fichas do manual 
Fonte: Própria 
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Avaliação da semana 

Esta semana foi uma semana mais calma, não exigiu muito trabalho, foi uma semana 

de observação e de ajuda com as fichas do manual. 

 

✓ Semana 23/04/2018 a 27/04/2018 

Esta semana o tema que abordei com as crianças foi o Dia da Mãe. Falámos um pouco 

sobre a “mãe” e fiz com as crianças a prenda e o postal para eles lhes oferecerem.  

Além disso, comecei a semana por fazer uma abelha para decorar a sala (anexo 5). 

 

Objetivos a atingir ao longo da semana: 

• Manusear diversos materiais e técnicas; 

• Promover a relação afetiva entre mãe e filha/o; 

• Valorizar o papel da mãe na família; 

• Desenvolver a motricidade fina; 

• Explorar a criatividade; 

• Incentivar a linguagem oral. 

 

Atividade 1 

Para iniciar a semana fizemos a abelha.  

As crianças picotaram a cabeça e as asas da abelha, tendo eu depois feito o corpo 

e colado tudo no final (figura 40). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40- Abelha 

Fonte: Própria 
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Atividade 2 

Neste dia já comecei a fazer o postal para a mãe com as crianças.  

Utilizando a técnica dos berlindes pintaram um coração com tinta branca, rosa e vermelha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividade 3 

Ao longo deste dia iniciamos a prenda que era um livro de receitas.  

Figura 43- Postal para o Dia da Mãe 

Fonte: Própria 

 

Figura 41- Técnica dos berlindes 

Fonte: Própria 

Figura 42- Técnica dos berlindes 

Fonte: Própria 
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Neste dia as crianças picotaram as várias partes de uma cozinheira para pôr na 

capa do livro. A cozinheira foi feita em goma-eva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividade 4 

Para terminar a prenda e o postal para a mãe, neste dia pintaram com lápis de cor 

a palavra “receitas” tendo colado depois, na capa do livro, por baixo da “cozinheira”. 

Figura 46- Capa do livro de receitas 

Fonte: Própria 

 

Figura 44- Picotagem do chapéu da 

cozinheira 

Fonte: Própria 

Figura 45- Picotagem da colher de pau da 

cozinheira 

Fonte: Própria 
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Quanto ao postal neste dia escreveram um certificado para a melhor mãe do 

mundo.  

 

 

 

Avaliação da semana 

            Esta semana correu bastante bem, cumpri com todos os objetivos propostos e 

como resultado final fiquei muito satisfeita e contente. As crianças gostaram imenso da 

prenda e gostaram de a realizar utilizando diversas técnicas e materiais.  

           Sem dúvida que avalio esta semana de forma muito positiva. 

           Indo ao encontro sobre o que escrevi no enquadramento teórico, verifiquei que 

estas crianças nestas fases são muito imaginativas, e conversadoras. Contaram imensas 

histórias que faziam com as mães, as brincadeiras que tinham, os jogos que faziam com 

elas. 

 Mais uma vez nesta sala pude comprovar que as crianças gostam muito de 

conviver, conversar e brincar com os colegas.  

Figura 50- Livro de receitas 
Fonte: Própria 

 

Figura 47- Criança a escrever o certificado 

Fonte: Própria 
Figura 48- Pintura da palavra” receitas” 

Fonte: Própria 

Figura 49- Certificado 

Fonte: Própria 



53 
 

✓ Semana 30/04/2018 a 04/05/2018 

Como esta sala estava um pouco atrasada na realização das fichas do manual, ao longo 

desta semana a atividade principal, foi a realização de diversas fichas do manual.  

 

Atividade 1 

Esta semana voltamos a realizar fichas do manual das crianças, mais uma vez o 

meu papel foi de auxiliar as crianças com alguma dúvida que tivessem (ficha 51). 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliação da semana 

         Foi uma semana calma, sem muito trabalho e sem atividades para preparar. Dei 

sempre a minha ajuda e auxiliei sempre as crianças ao longo da semana.  

 

 

 

Na criança de 5-6 anos ocorrem diversas transformações. Ela ganha o gosto e interesse 

pelas letras e pelo desenho, utilizando diversas cores.  

Nesta fase a criança já consegue aplicar corretamente as palavras. Reconhece-se como 

um ser independente e autónomo, com uma personalidade própria e distinta.   

 

 

 

 

Sala das conquistas (5-6 anos) 

Figura 51- Fichas do manual 
Fonte: Própria 
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✓ Semana 07/05/2018 a 11/05/2018 

Ao longo desta semana tivemos várias atividades em conjunto com as restantes sala 

da creche e do jardim de infância. 

Quanto à sala onde eu estive esta semana, fizemos diversos jogos lúdicos. 

 

Atividade 1 

A primeira atividade que tivemos todos juntos foi a apresentação de um livro cujo 

título era “Porque é que os animais não conduzem?”. 

O autor, ao longo da manhã, fez vários desenhos, e no final, às crianças que 

compraram o livro, escreveu uma dedicatória e um pequeno desenho no seu livro. 

 

Atividade 2 

Nesta semana tivemos ainda a oportunidade de assistir a uma peça de teatro na 

escola.  

O teatro chamava-se “Os coelhinhos e o mágico”. 

 

Atividade 3 

Na minha sala fizemos alguns jogos nessa semana.  

Fiz com eles o jogo do telefone estragado (figura 52) que consistia em passar uma 

palavra ao ouvido e no final de passar por todos o último teria de dizer o que ouviu. 

Fizemos ainda o jogo da memória (figura 53) e o jogo das palavras em que eu dizia uma 

categoria, por exemplo frutos e eles, à vez, diziam uma fruta. 

 

Avaliação da semana 

Correu bastante bem esta semana, mais uma vez troquei de sala e logo me habituei 

às novas crianças. 

Gostei imenso de fazer estes jogos com elas, e elas também se divertiram bastante. 

Figura 52- Jogo do telefone estragado  

Fonte: Própria 

 

Figura 53- Jogo da memória 

Fonte: Própria 
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✓ Semana 14/05/2018 a 18/05/2018 

Esta semana foi marcada pela família, pois comemorava-se o dia da família e a 

atividade que realizámos foi sobre este dia (anexo 6). 

 

Objetivos a atingir ao longo da semana: 

• Explorar a criatividade; 

• Reconhecer e valorizar a importância do conceito da família; 

• Reconhecer-se como indivíduo e membro da família; 

• Manusear diversos materiais e técnicas plásticas (colagem, recorte e pintura); 

• Exprimir-se através da pintura; 

 

Atividade 1 

Esta semana o tema central foi a família, pois no dia 15 de maio comemora-se o 

dia da família e, para simbolizar esta data, resolvemos fazer uma árvore genealógica.  

Comecei por fazer os moldes de uma árvore, tendo sido depois as crianças a 

recortá-la. Em seguida, com tinta azul e com uma esponja, pintaram uma folha de 

manteiga fazendo de conta que era o céu. Posteriormente, fizeram o desenho das caras 

dos membros da família que viviam com elas, tendo também feito o de si mesmas. 

Escreveram, ainda, o nome de cada membro desenhado.  

Para finalizar coube-me a mim “montar” toda a atividade, colei as partes da árvore 

na folha da manteiga, colei ainda o desenho delas próprios e os quadradinhos onde tinham 

desenhado a família (figura 54).  

 

 

 

Figura 54- Árvores Genealógicas 

Fonte: Própria 
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Avaliação da semana 

Esta semana correu bem, avalio-a como muito positiva, mas também trabalhosa. 

Gostei bastante do trabalho final, ficou como eu queria. Senti que as crianças também 

gostaram bastante, pois puderam utilizar várias técnicas e materiais ao longo da atividade. 

Observei realmente o gosto e interesse pela escrita e pelo desenho, as crianças 

gostaram desta atividade por estes dois fatores. 

Nesta sala verifiquei que as crianças tem uma personalidade muito própria, as 

meninas entram constantemente em conflitos, e chateiam-se sem motivo aparente. 

 

✓ Semana 21/05/2018 a 25/05/2018 

Ao longo desta semana fizemos os últimos preparativos para a festa de final de ano. 

Picotaram os desenhos para colocar no diploma, experimentaram a cartola e a capa, 

tendo ido tirar fotografias. Fizemos o ensaio geral na Câmara Municipal, e no dia 25 de 

maio foi realizada a festa de final de ano da Casa da Criança. 

 

Avaliação da semana 

Foi uma semana bastante cansativa, mas todo o esforço que tivemos foi 

recompensado. A festa correu muito bem, tivemos imensos comentários positivos, as 

crianças esforçaram-se e empenharam-se e estiveram bastante bem na festa. 

Gostei de ter a experiência de participar numa festa das crianças, gostei de ter 

ajudado com alguns pormenores e, principalmente, gostei da festa em si, tudo estava bem 

organizado, ensaiámos imenso tempo para que aquele dia fosse fantástico.  

 

 

 

Nesta fase é notório observar uma criança que quer andar, correr ou gatinhar. Elas 

adoram agarrar vários brinquedos, passar as páginas de um livro e até fazer pequenos 

traços ao longo destas. É nesta idade que começam a surgir as birras e os comportamentos 

rebeldes com o objetivo de impor as suas escolhas. 

 

✓ Semana 28/05/2018 a 01/06/2018 

Ao longo desta semana fizemos uma atividade que tinha a ver com os animais.  

 

Sala dos sorrisos (1-2 anos) 
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Atividade 1 

A atividade desta semana foi realizar uma quinta dos animais em papel de cenário. 

As crianças pintaram o céu e a relva com o rolo e tintas.  

Os animais foram todos feitos utilizando as mãos das crianças.  

No final colámos todos os animais na “quinta”. 

  

Avaliação da semana 

Correu bastante bem essa semana que comecei na sala dos mais novos e adaptei-

me muito bem a esta idade. Foi uma semana em que apenas realizámos uma atividade, 

mas que teve bastante trabalho ao fazermos todos os animais com as crianças, foram 

muitos pormenores. As crianças gostaram bastante de fazer os animais e de pintar o 

cenário com o rolo. 

 

✓ Semana 04/06/2018 a 08/06/2018 

Ao longo desta semana o tema abordado com as crianças foi o parque infantil e 

os brinquedos. As atividades que realizei foram sempre relacionadas com o tema (anexo 

7). 

 

Objetivos a atingir ao longo da semana: 

• Estimular a capacidade motora; 

• Identificar qualidades físicas dos objetos: grande/pequeno; 

• Desenvolver a linguagem oral; 

• Demonstrar o interesse pela leitura de histórias; 

• Capacidade de orientação no espaço; 

• Promover atividades em grupo. 

 

Atividade 1 

Para iniciar a semana e o tema comecei por contar uma história sobre o parque 

infantil que estava no manual cujo título era “Brincamos no parque”. 
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Depois de ter contado a 

história falei um pouco com as 

crianças sobre o que se tinha 

passado na história, o local onde se 

passou, os brinquedos 

mencionados, as personagens que 

participaram.  

  

 

Atividade 2  

Neste dia abordei o tema brinquedos, fizemos diversos jogos que permitiram 

estimular a capacidade motora das crianças. Comecei por jogar com elas ao “rei manda” 

(figura 56), espalhei três brinquedos na sala (bola, peluche e carro) e fui chamando cada 

criança para ir buscar o brinquedo que eu pedisse. Depois, fiz um circuito (figura 57) com 

arcos, pinos e barras, no qual eles tinham de passar e fazer o exercício conforme eu tinha 

explicado. Por último, espalhei no chão os “chapéus” e cada uma tinha de ir apanhar um 

para me dar (figura 58). 

 

 

 

 

 

 

Figura 55- História 

Fonte: Própria 

 

Figura 56- Jogo “o rei manda” 

Fonte: Própria 

 

Figura 57- Circuito 

Fonte: Própria 

 

Figura 58- Jogo dos “chapéus” 

Fonte: Própria 
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Atividade 3 

Ao terceiro dia levei dois balões para realizar a atividade. 

O objetivo do dia era comparar os dois balões dizendo qual o balão maior. Enchi 

os dois, um mais do que o outro e fui chamando cada criança para me dizer qual o balão 

maior (figura 59). Depois levei uma ficha para elas fazerem que continha dois balões e o 

objetivo era carimbar com o dedo o balão maior (figura 60).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividade 4 

Para terminar a semana de atividades levei para elas verem um filme do Ruca, que 

tinha a ver com o tema da semana (figura 61).  

O filme chamava-se “Ruca e o grande escorrega”, e como o título indica falava 

sobre o parque e alguns brinquedos, como o baloiço e a bola.  

 

 

 

 

 

 

Figura 59- Comparação do balão 

Fonte: Própria 

 

Figura 61- Filme do Ruca 

Fonte: Própria 

 

Figura 60- Carimbagem num balão 

Fonte: Própria 
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Avaliação da semana 

Gostei imenso desta semana e do tema que desenvolvi com elas. As crianças 

aderiram bastante, mostraram-se sempre interessadas em realizar todas as atividades, 

gostaram de falar sobre o parque e os vários brinquedos. Demonstraram estar sempre 

atentas a tudo o que eu falava e fazia. Fiquei muito contente por eles logo terem percebido 

o circuito que eu tinha feito, quase todos fizeram o bem sem nenhuma falha. A atividade 

com o balão também correu bem, elas sabiam muito bem qual o balão maior, o que estava 

mais cheio. Por último, o filme, adoraram, quiseram vê-lo mais duas vezes, souberam 

responder-me sempre às perguntas que fiz acerca do mesmo, fiquei muito surpreendida 

por serem tão pequenos, mas já saberem tanto. 

 Nesta sala verifiquei sem dúvida que nesta idade as crianças têm uma energia 

contagiante, querem andar sempre a correr ou saltar. Observei ainda que as crianças nesta 

fase gostam imenso de passar as páginas de um livro e fazer os pequenos traços onde não 

devem. Quando alguma criança estava a fazer a atividade ao meu lado, todas as outras 

estavam à volta da mesa para observar o que iam fazer a seguir.  

 

✓ Semana 11/06/2018 a 15/06/2018 

Nesta semana continuei a abordar o tema do parque infantil e dos brinquedos.  

Na parte da creche costumam fazer planificações mensais, daí continuar com o tema 

da semana anterior. Nesta semana fiz com eles novas atividades todas elas práticas em 

que o material principal foi a areia (anexo 8).  

 

Objetivos a atingir ao longo da semana: 

• Experimentar texturas através da manipulação de objetos: areia; 

• Manusear diversos materiais e técnicas plásticas: carimbagem, pintura e digitinta; 

• Exprimir-se através da pintura; 

• Identificar elementos presentes no parque infantil; 

• Desenvolver a motricidade fina; 

• Participar em atividades coletivas. 

 

 

 

 



61 
 

Atividade 1 

Para iniciar a semana levei areia para a sala e brinquedos da praia. 

Coloquei a areia num recipiente e fui chamando para virem brincar com a areia e 

os brinquedos à vontade (figura 62). 

 

 

 

 

 

 

 

Atividade 2 

Como segunda atividade, preparei uma maquete para elas fazerem.  

Levei pequenos desenhos para as crianças pintarem de diversas formas. Pintaram 

duas meninas e uma pá com lápis de cor, fizeram carimbagem com o dedo num balde de 

praia e num castelo, pintaram com esponja e tinta uma bola e, ainda, fizeram digitinta 

para colorir um barco. 

Da minha parte, tinha levado cartões para serem a base, sendo que depois colei 

areia no cartão para ser uma espécie de parque. Posteriormente recortei todos os desenhos 

e colei-os na maquete (figura 63).  

 Como sobrou imensa areia fiz-lhes uma pequena lembrança para eles levarem, 

coloquei areia num recipiente de vidro, coloquei película aderente e ráfia para segurar a 

película. No final cada um levou a sua maquete e a lembrança para casa (figura 64).  

 

 

 

 

 

 

Figura 62- Brincar com a areia 

Fonte: Própria 

 

Figura 62- Maquete 
Fonte: Própria 

 
Figura 64- Pote com areia 

Fonte: Própria 
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Atividade 3 

Para terminar a semana e o tema fui com elas ao parque da instituição. Puderam 

andar à vontade, divertiram-se, andaram nos baloiços, brincaram todos juntos e brinquei 

com elas (figura 65).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliação da semana 

Correu muito bem a semana, gostei imenso de realizar todas as atividades com as 

crianças, foi uma semana muito positiva, tudo correspondeu aos meus objetivos e 

expetativas. 

As crianças gostaram imenso de brincar com a areia, divertiram-se bastante a 

preparar a maquete e ficaram muito surpreendidos com o resultado final.  

Estar nesta sala foi sem dúvida a mais complicada em termos de atividades, mas 

depois destas três semanas, avalio sem dúvida com um balanço muito positivo.  

 

 

 

 

✓ Semana 18/06/2018 a 22/06/2018 

Esta semana voltei para a sala dos 2 e 3 anos e realizei com elas duas atividades 

para decorar a sala, as meninas fizeram sereias e os meninos piratas e ainda fizeram os 

golfinhos.  

 

 

 

 

Sala da fantasia (2-3 anos) 

Figura 65- Ida ao parque 

Fonte: Própria 
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Atividade 1 

Nos primeiros dois dias desta semana realizámos as sereias e os piratas. Para as 

sereias utilizei os pés das meninas, fazendo de conta ser o corpo da sereia. E para o cabelo 

foram as mãos das meninas. Já nos piratas utilizei as mãos dos rapazes.  

Tudo o resto terminei eu, fiz as colagens necessárias e desenhei a cara (figura 66).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividade 2 

Nos restantes dias fizemos golfinhos para também decorar a sala. 

Comecei por fazer os moldes dos golfinhos, o corpo, a barriga e as barbatanas. 

Em seguida, pintaram o corpo do golfinho utilizando a técnica da digitinta. Para as 

restantes partes, pintaram com o pincel, as barbatanas de azul e a barriga de cinzento. No 

final, colou-se todas as partes do golfinho e colei então na parede para decorar.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 66- Piratas e Sereias 

Fonte: Própria 

 

Figura 67- Golfinho 
Fonte: Própria 
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Avaliação da semana 

Esta semana correu bem, já conhecia as crianças, por isso gostei bastante de ter 

voltado a esta sala.  

Em relação às atividades correram muito bem, as crianças gostam quando pintamos o 

pé ou a mão delas, dai terem gostado muito de fazer as sereias e os piratas.  

 

✓ Semana 25/06/2018 a 29/06/2018 

Esta semana foi a minha última, continuei na sala dos 2 e 3 anos e foi uma semana 

calma em termos de atividades.  

 

 

Atividade 1 

Iniciámos a semana com uma atividade muito divertida, fizemos um submarino 

(figura 68). Eu e a educadora colámos dois cartões grandes e fizemos todos os pormenores 

do submarino.  

O “trabalho” das crianças foi pintar à vez uma parte do submarino com tinta 

amarelo e o rolo. Divertiram-se bastante, gostaram muito do resultado e de poderem tirar 

fotografias no submarino.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividade 2 

Como segunda atividade, pedi à educadora se as crianças me podiam fazer um 

desenho para levar para casa, para mais tarde recordar. 

Figura 68- Submarino 

Fonte: Própria 
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Logo me disse que sim, e elas fizeram os seus desenhos (figura 69) que se 

resumem a traços e riscos coloridos, mas cada desenho tem um significado especial para 

mim.  

 

 

 

 

 

 

Atividade 3 

Por último, esta semana, realizámos algumas fichas do manual.  

 

Avaliação da semana 

         Esta semana custou-me bastante, foi a semana da despedida, daí que me tenha 

sentido um pouco mais triste.  

        Gostei imenso de cada desenho que me foi dado.  

        Correu bem a semana em relação a todos as atividades realizadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 69- Desenhos 

Fonte: Própria 
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Atividades desenvolvidas no prolongamento 

 

Telefone estragado 

            O jogo começa com as crianças dispostas em círculo de pernas à chinês.   

            Escolhe-se uma palavra e diz-se ao ouvido de uma das crianças que terá de passar 

a mensagem ao colega seguinte, e assim sucessivamente (figura 70).  

            O último da roda irá dizer a palavra que lhe chegou em voz alta de modo a conferir 

se a palavra ainda é a mesma do início do circuito.   

  

Objetivos específicos do jogo  

✓ Incutir o sentido de cumprir 

objetivos e de responsabilidade;  

✓ Aumentar a atenção. 

 

 

 

 

Construção de legos 

           Este jogo permite que as crianças brinquem à vontade. 

           É dado às crianças um conjunto de legos e eles podem fazer as suas construções à 

vontade, sozinhas ou com alguns amigos (figura 71).  

 

Objetivos específicos do jogo: 

✓ Promover a autonomia da criança ao realizar construções sozinha; 

✓ Desenvolver o espírito de amizade e partilha entre os colegas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 70- Jogo do telefone estragado 

Fonte: Própria 

Figura 71- Construção de legos 

Fonte: Própria 
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Jogo do lencinho 

As crianças devem posicionar-se em roda, com as pernas à chinês. 

É dado um lenço a uma das crianças, e enquanto os colegas cantam, a criança que 

tem o lenço corre à volta da roda. Num determinado momento, a criança que tem o lenço 

deixa-o cair discretamente atrás de um colega. Quando o colega vir que é ele que tem o 

lenço deve começar a correr para tentar apanhar o 

colega, o que deverá acontecer antes deste ocupar o 

lugar que era do colega. 

Objetivos específicos do jogo: 

✓ Estimular a capacidade de reação; 

✓ Aumentar a concentração. 

 

 

Jogo das estátuas 

              Este jogo funciona em pequenos grupos com as crianças de todas as idades e tem 

de andar e dançar ao som da música (figura 73).  

             Quando se pára a música tem de ficar em estátua durante um certo tempo. As 

estátuas que se rirem ou moverem perdem, ganhando assim a estátua que se mantiver 

mais tempo em jogo.  

 

    Objetivos específicos do jogo  

✓ Estimular o controlo motor;  

✓  Desenvolver a capacidade de concentração. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 72- Jogo do lencinho 

Fonte: Própria 

 

Figura 73- Jogo das estátuas  

Fonte: Própria 
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Jogo do abraço 

        O jogo do abraço foi criado por mim.  

        As crianças estão sentadas numa roda com as pernas à chinês.  

        É escolhida uma criança para dar início ao jogo, dando duas voltas pela roda. Quando 

termina a segunda volta escolhe um dos colegas que estão sentados, este levanta-se e dão 

um abraço. O elemento que foi escolhido fará a mesma coisa, dá duas voltas à roda, 

escolhe um colega e dão um abraço. O jogo termina quando todos tiverem recebido e 

dado um abraço. 

 

Objetivos específicos do jogo: 

✓ Promover a partilha de sentimentos e gestos de amizade. 

 

 

 

 

 

 

 

Jogo do sorriso 

O jogo do sorriso é idêntico ao jogo do abraço, as crianças estão dispostas numa 

roda, e é escolhida uma criança e está vai começar o jogo dando duas voltas a sorrir, 

quando termina a segunda volta, escolhe um amigo, e passa o sorriso, ou seja, passa as 

mãos na cara do amigo que escolheu (figura 75).  

 

Objetivos específicos do jogo: 

✓ Promover a partilha de sentimentos e gestos 

de amizade. 

 

Figura 74- Jogo do abraço 

Fonte: Própria 

 

Figura 75- Jogo do sorriso 

Fonte: Própria 
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Jogo da memória 

          Este jogo joga-se com 4 a 8 elementos de cada vez, sentadas no chão em círculo 

(figura 76). 

          Espalham-se pelo chão as cartas do jogo, e à vez, cada uma tem de ir virar duas 

cartas para ver se corresponde ao par. Se corresponder fica com o par, ganha 1 ponto e 

tem a oportunidade de jogar novamente, se não corresponder volta a pôr as cartas no chão 

ao pé das outras e passa a vez a outro colega.  

 

Objetivos específicos do jogo: 

✓ Desenvolver a memória fotográfica;  

✓ Desenvolver a capacidade de concentração e atenção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construção de puzzles 

              Este jogo foi realizado várias vezes, visto que foram muitas as crianças que 

levavam puzzles de casa para fazerem com os colegas da escola (figura 77). 

            Colocava-se uma peça do puzzle no meio da roda e, à vez, cada criança ia buscar 

uma peça, levava-a para o meio da roda, se encaixasse nalguma que já estava no meio, 

juntava-se, se não se encaixa ficava de lado até que alguma desse. O jogo terminava 

quando o puzzle estava todo completo.  

 

Objetivos específicos do jogo: 

✓ Capacidade de observação, atenção e 

memória visual; 

✓ Promover a cooperação entre colegas. 

 

Figura 76- Jogo da memória 

Fonte: Própria 

 

Figura 77- Construção de puzzle 

Fonte: Própria 
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Jogo das cadeiras 

               O jogo das cadeiras é o tradicional, toda a gente o conhece inclusive as crianças. 

No meio da sala, colocam-se as cadeiras, sendo que tem de ser em número inferior aos 

jogadores (figura 78). Quando eu colocava música todos os participantes andam à volta 

das cadeiras e quando parava a música, cada criança tem de se dirigir rapidamente para 

uma cadeira, sentando-se nela. 

             A criança que ficar sem cadeira, sai do jogo e antes de colocar novamente a 

música, retira-se uma cadeira, de maneira a que esteja sempre menos uma cadeira, 

relativamente ao número de crianças. 

Objetivos específicos do jogo: 

✓ Estimular o espírito de competitividade 

entre amigos; 

✓ Promover a capacidade física. 

 

 

 

Jogo das palavras 

               Este jogo consiste em estarem as crianças todas sentadas.  

               É um jogo que tem como objetivo juntar à primeira letra de uma palavra a 

palavra em si, fazendo assim um pequeno puzzle de 2 peças (figura 79). 

       As crianças jogam à vez e levam uma peça de cada vez para o meio e vê se encaixa.  

 

Objetivos específicos do jogo: 

✓ Promover um jogo/brincadeira e ao 

mesmo tempo aprendizagem;  

✓ Estimular o cérebro da criança. 

 

 

 

 

 

 

Figura 78- Jogo das cadeiras 

Fonte: Própria 

 

Figura 79- Jogo das palavras 

Fonte: Própria 
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Jogo da babata quente 

                O jogo começa com as crianças sentadas num círculo de pernas à chinês.  

Arranja-se um objeto que faça de conta que é a batata quente, e começa-se a passar 

pelas crianças, umas para as outras, enquanto o adulto está a contar 10 segundos (figura 

80). 

            Aos 10 segundos quem tiver a batata quente nas mãos perde. 

 

Objetivo específico do jogo: 

✓ Aumentar a capacidade de reação e o raciocínio rápido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descobre o objeto (quente/frio) 

Neste jogo, mostram-se três objetos distintos às crianças e, de seguida, pede-se às 

crianças que saiam da sala. Enquanto estas se encontram fora escondem-se os objetos pela 

sala e depois pede-se às crianças que entrem e os encontrem. As crianças têm direito a 

pistas nossas, dizendo “Quente” quando estão perto de um objeto e “Frio” quando estão 

longe (figura 81).   

 

Objetivos específicos do jogo  

✓ Aumentar a capacidade de observação;  

✓ Estimular a exploração do meio. 

 

 

 

 

 

Figura 80- Jogo da batata quente 

Fonte: Própria 

 

Figura 81- Descobre o objeto 

Fonte: Própria 
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Jogo dos arcos 

Este jogo foi feito várias vezes. Consiste em criarmos um circuito com arcos e as 

crianças terem de imitar o que lhes é pedido, fazendo assim o circuito corretamente (figura 

82).  

 

Objetivos específicos do jogo: 

✓ Obedecer corretamente ao circuito; 

✓ Promover a capacidade física.  

 

 

 

História da Anita 

              Num dos dias, a atividade que desenvolvi com as crianças foi contar-lhes uma 

história.  

No final de ter contado a história fiz algumas perguntas para ver se as crianças tinham 

estado com atenção. 

 

Objetivos específicos: 

✓ Estimular a linguagem oral; 

✓ Promover a concentração e atenção.  

 

Descobre a cor 

Este jogo consiste em perceber se todas as crianças 

já sabem as cores. Dentro de um baú coloquei diversos 

brinquedos de várias cores (figura 83).  

            As crianças estavam sentadas numa roda e, à vez, a 

criança que eu dissesse ia buscar ao baú um brinquedo com 

a cor que eu escolhesse, trazendo-o para a roda para todos 

os colegas verem. 

 

Objetivo específico do jogo: 

✓ Recordar as distintas e inúmeras cores. 

 

 

Figura 82- Jogo dos arcos 

Fonte: Própria 

 

Figura 83- Descobre a cor 

Fonte: Própria 
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Jogo do anel 

     O jogo do anel também é um jogo tradicional. 

        Consiste em todas as crianças estarem sentadas numa roda, escolhe-se um jogador 

para levar o anel de mão em mão e deixar o anel num colega à sua escolha (figura 84). 

No fim, a pessoa que distribui o anel pergunta a um jogador: “Onde está o anel?”. A 

pessoa que adivinhar, vai distribuir o anel. 

 

Objetivo específico do jogo: 

✓ Estimular a concentração e a atenção dos participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jogo do relaxamento 

             Este jogo de relaxamento fazia com as crianças à sexta-feira à tarde, para irem 

para casa mais calmas e tranquilas.  

            Colocava as crianças dispostas pela sala afastadas umas das outras, em seguida 

colocava música e, depois, pedia às crianças para fazerem os exercícios que eu estava a 

fazer. Os exercícios eram muito fáceis, podiam ser: esticar o braço, esticar a perna, deitar-

se no chão, entre outros exercícios (figura 85).  

 

Objetivos específicos do jogo: 

✓ Promover a calma e a tranquilidade 

nas crianças; 

✓ Estimular as capacidades motoras. 

 

 

 

 

 

Figura 84- Jogo do anel 

Fonte: Própria 

 

Figura 85- Jogo do relaxamento 

Fonte: Própria 
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Mamã dá licença? 

            Neste jogo jogam entre 2 a 7 crianças e uma delas é a “mamã”.  

           Todas as outras encostam-se à parede. 

           Todas as outras questionam à vez: - “mamã dá licença?”   

          A mamã responde: - “Sim” ou “Não”  

         As crianças perguntam: - “Quantos passos?”   

         A mamã decide então o número e o tipo de passos que cada um dá, assim sendo, a 

primeira criança a conseguir chegar ao posto da “mamã” ganha o jogo e é a “mamã” 

seguinte.  

Tipos de passos:    

- Passo a bebé: passos pequeninos com um pé atrás do outro. 

 - Passo a gigante: passo grande com as pernas bem separadas.  

- Passo a caranguejo: passos laterais de um tamanho normal. 

 - Passo a tesoura: um salto em que se abre as pernas e outro em que se fecha.  

– Passo a aranha: passo com os 4 membros no chão sem tocar com os joelhos no chão.  

 

Objetivo específico do jogo:  

✓ Incutir o cumprimento de ordens/ regras/ normas estipuladas. 

 

 

Karaoke 

              O jogo é muito simples, entrega-se um microfone de brincar às crianças e cada 

uma vai cantar na sua vez uma música para os colegas, posteriormente, escolhe o colega 

seguinte e assim sucessivamente até todos terem cantado.  

 

Objetivos específicos do jogo:  

✓ Estimular a desinibição;  

✓ Aumentar a autoestima e confiança pessoal. 

 

 

Quem está diferente? 

            As crianças estão dispostas num círculo de pernas à chinês e escolhe-se uma 

criança para começar o jogo. Pede-se à criança para observar bem a roda e, seguidamente, 

pede-se para sair da sala. Posteriormente, faço sinal a duas crianças para trocarem de 
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lugares silenciosamente. Digo a criança que saiu da sala, que já pode regressar e tem de 

conseguir identificar quem trocou de lugares na roda.  

 

Objetivos específicos do jogo  

✓ Estimular a capacidade de observação;  

✓ Aumentar a memória fotográfica.   

 

Fantocheiro 

Este jogo consiste em escolher uma pessoa e ir ao fantocheiro que temos na escola. 

Posteriormente, a criança escolhe o fantoche que quer usar e, depois, conta uma história 

à sua escolha (figura 86). No final de ter contado a história vai lá outra pessoa que é 

escolhida por quem lá esteve. 

 

Objetivos específicos do jogo:  

✓ Demonstrar interesse pelas histórias;  

✓ Desenvolver a linguagem oral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jogo “O Rei manda”   

            Este jogo é muito simples, uma criança é escolhida para fazer de rei/rainha e todas 

as outras têm de obedecer à frase: “O rei/rainha manda…”, quem não obedecer perde o 

jogo. Se a frase que o rei utilizar for outra, por exemplo, “O João manda…” as crianças 

que obedecerem perdem também visto que não foi o rei a mandar.    

            No final do jogo, ganha a criança que cumprir todas as regras que o rei mandou.  

 

Objetivos específicos do jogo: 

✓ Aprender a obedecer a regras;  

✓ Estimular a concentração e atenção. 

Figura 86- Fantocheiro 

Fonte: Própria 
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Reflexão final  
 

           Chegado ao final desta longa caminhada de 4 meses, só posso fazer um balanço 

muito positivo. 

Tive a oportunidade de escolher a valência para onde queria ir, podia escolher 

entre a creche e o jardim de infância ou um centro de acolhimento, eram dois estágios 

muito diferentes, o que era pedido que fizéssemos num local era muito diferente do que 

nos pediam para fazer no outro.  

Escolhi estagiar na creche e no jardim de infância e, passado estes 4 meses, sinto 

sinceramente que não poderia ter feito melhor escolha. Aqui diverti-me, trabalhei, 

conheci pessoas fantásticas e sobretudo crianças adoráveis.  

Foram quatro meses de constante aprendizagem, gostei imenso de ter a 

experiência de passar por todas as salas, de ter contacto com todas as crianças, de poder 

realizar atividades com todas elas. Ter trabalhado com todas as educadoras, também me 

permitiu aprender com elas todas, pois cada uma tinha o seu método de trabalho, todas 

trabalhavam e organizavam-se de maneira diferente, e penso ter sido positivo para mim 

poder ter a oportunidade de estar com 5 educadoras diferentes. 

           Sempre me senti incluída desde o início, mostrei sempre disponibilidade para 

realizar atividades dentro ou fora do local de estágio, tendo participado na festa de final 

de ano como narradora da peça de teatro que fizemos, o que para mim também foi muito 

bom, poder fazer parte e ajudar para que a festa fosse realizada.  

            Fui sempre acarinhada e aceite por todas as pessoas, fiz grandes amizades, com 

as educadoras, com as auxiliares, com os pais, e principalmente, com as crianças.  

           Se me pedissem para resumir este estágio em duas palavras seria crescimento e 

experiência, crescimento a nível pessoal e profissional e experiência por poder ter a 

oportunidade de trabalhar com educadoras, com auxiliares e com crianças, todas elas 

diferentes. 

       Foi sem dúvida uma experiência fantástica, que vai deixar imensas saudades, mas 

que sei e foi-me dito que sempre que quiser voltar para fazer uma visita, a porta estaria 

sempre aberta para mim. 
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fase/etapas-desenvolvimento/a-crianca-aos-5-anos/ - consultado em 25-05-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fundacaoferreiradealmeida.org/
http://mun-guarda.pt/Portal/concelho.aspx
https://www.maemequer.pt/desenvolvimento-infantil/desenvolvimento-fase-a-fase/etapas-desenvolvimento/a-crianca-aos-3-anos/
https://www.maemequer.pt/desenvolvimento-infantil/desenvolvimento-fase-a-fase/etapas-desenvolvimento/a-crianca-aos-3-anos/
https://www.maemequer.pt/desenvolvimento-infantil/desenvolvimento-fase-a-fase/etapas-desenvolvimento/a-crianca-aos-4-anos/
https://www.maemequer.pt/desenvolvimento-infantil/desenvolvimento-fase-a-fase/etapas-desenvolvimento/a-crianca-aos-4-anos/
https://www.maemequer.pt/desenvolvimento-infantil/desenvolvimento-fase-a-fase/etapas-desenvolvimento/a-crianca-aos-5-anos/
https://www.maemequer.pt/desenvolvimento-infantil/desenvolvimento-fase-a-fase/etapas-desenvolvimento/a-crianca-aos-5-anos/
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