
As crianças de 2—3 anos usam a linguagem para conversar e aprender coisas sobre o
mundo que as rodeia. 
Ele compreende frases curtas e consegue cumprir ordens simples. 
Consegue responder a perguntas do tipo “Quem…”, “O quê…”, como por exemplo “O
que estás a fazer?” 
Torna-se mais independente e pode realizar pequenas tarefas que lhe sejam pedidas, usa
a linguagem quando brinca e gosta de ouvir histórias. 

Aos 3 anos, a criança já é capaz de conversar consigo e com os outros. 
Já compreende à volta de 900 palavras, frases, preposições (p.e debaixo), adjectivos (p.e
“grande”), pronomes (p.e “ele”) e perguntas como “onde está…” 
Usa um vocabulário mais alargado e faz frases de 3 e 4 palavras. 
É capaz de usar a linguagem para descrever as suas ideias e os seus sentimentos. 

Desenvolver a linguagem da sua criança implica que... 
… permita à criança falar de um assunto e reserve tempo para a ouvir e responder 
… prolongue a conversa, acrescentando informação sobre o assunto 
… invente jogos de acção, como por exemplo, “Uma corrida até à caixa grande” ou
“bate palmas e toca no pé”. 
… faça jogos que permitam desenvolver o respeitar a vez, como por exemplo: 
. Lotos de imagens 
- Lotos de identificação de sons 
- Jogos de associação (cores, pares…) 
- Canções acompanhadas de gestos 
Envolva a criança nas actividades do dia-a-dia, pois só assim lhe dará a possibilidade de
desenvolver a linguagem. 
Leia com ela todos os dias. Quando estão a ver os livros diga os nomes das figuras,
explique e descreva as imagens. 
É bom existir uma rotina diária que pode ser, por exemplo, cantar uma canção antes de
ir para a cama ou ler um livro antes de adormecer. 

O SEU FILHO GOSTA DE SE DIVERTIR E DE BRINCAR CONSIGO!
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