
As crianças de 3 a 4 anos conversam facilmente consigo são capazes de falar sobre
um assunto elaborando várias frases sem ajuda do adulto. 
Durante este período a criança vai aprender a pedir licença, a falar sobre os outros e dar
opiniões. Gostam de fazer amigos e de brincar em grupo. 
É capaz de responder a perguntas como “Onde está o teu casaco?”e pode ser
compreendida por pessoas que não são familiares. 

Aos 4 anos, a criança tem capacidade de compreender as conversas e as histórias do dia-
a-dia. 
A criança já fala quase como um adulto. 
Usa frases longas como: “Estou a dar comida à boneca porque ela está a chorar”. 
Começa a contar histórias curtas e gosta de aprender palavras novas. Produz a maioria
dos sons e é compreendida por pessoas que não a conheçam. 

Desenvolver a linguagem da sua criança implica que... 
… crie diariamente um momento especial para ter uma conversa com a criança 
… dê-lhe a oportunidade de brincar com crianças da mesma idade 
… faça com ela jogos que são apropriados à sua idade 
… deixe a criança realizar tarefas adequadas à sua idade e desenvolver a sua
independência 
… leia bastante com ela e permita-lhe que ajude a contar a história. 
… ensine à criança rimas e cantigas 

Aos 4 anos a criança de forma autónoma em casa e com os amigos. 
A criança gosta de ser tratada como um adulto e também gosta que partilhe informações
com ela 
Estimular a criança através de actividades adequadas à idade, ler-lhe histórias com
frequência, recitar rimas e jogar a jogos permite-lhe compreender a linguagem. 

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

Urb. Quinta da Correeira (Rua Sophia de Mello Breyner)
lote 49, loja 1 e 2,  8200-112 Albufeira

Tel. 289541802*Tm 969 420 725
geral@oficina-dos-mimos.pt
www.oficina-dos-mimos.pt

OFIC
IN

A D
OS M

IM
OS




