
 

Sala dos 2 anos (capacidade para 18 crianças) 

 

“Todo o trabalho desenvolvido na creche tem como grande objetivo promover o 

desenvolvimento integral da criança ao nível sócio afetivo, cognitivo e psicomotor, 

valorizando acima de tudo as relações ricas e estimulantes entre as crianças e com os 

adultos.” 

“Ao completar o segundo ano de vida, o bebé passa a ser uma criança que já 

caminha, corre e fala. A exploração dos limites e regras estabelecidos pelos adultos e 

pelas suas próprias limitações em termos físicos, emocionais e cognitivos vai ocupar 

grande parte do tempo da criança, que está agora cada vez mais à descoberta do 

mundo! 

Aos 2 anos, as crianças sentem-se muito mais confiantes nas suas capacidades 

físicas, mas ainda não compreendem bem os seus limites. Algumas serão tímidas e 

cautelosas, mas a maioria gosta de arriscar e aventura-se.” 

Mais uma vez será o adulto a ter um papel muito importante proporcionando um lugar 

seguro e brincadeiras estimulantes que estimulem o desenvolvimento de cada criança. 

Alguns dos aspetos a ter em conta: 

 Fazer surgir e aprofundar estímulos emocionais, como alegria, confiança, bem 

estar, etc. dando à criança possibilidade de fazer experiências, exteriorizando 

sentimentos, deixando-a participar e aprovando os seus esforços; 

 Tudo o que se faça terá sempre que ser adaptado à maneira de ser da criança; 

  Mostrar à criança como se faz, levá-la colaborar e estimular a sua participação 

e iniciativa; 

 Desenvolver a Linguagem Expressiva; 

 Encorajar a individualização de cada criança respeitando os seus tempos, ou 

seus ritmos e as suas preferências pessoais, potenciando o desenvolvimento 

psicoafectivo de cada uma; 

 Oferecer diferentes tempos de atividades bem estruturadas e organizadas de 

sensibilidade do corpo e ao movimento, de expressão criativa e oral, dos 

conteúdos de relação consigo e com os outros, de abertura ao imaginário, 

respeitando as suas fantasia, procurando dar sentido e espaço à sua livre 

expressão, ao seu afeto; 

 Criar espaços para que comece a surgir uma relação de amizade entre as 

crianças; 

 

 

“Com dois anos faço birra, 

Digo que tudo é meu, 

Distingo o dia da noite, 

Conheço o sol e o céu.” 

 

 


