Sala dos cinco anos (Capacidade de 25 crianças)
“Cabe ao adulto procurar conhecer as características peculiares e individuais da
criança, bem como as suas aptidões e carácter, para se poder orientar
corretamente a sua personalidade e desenvolver todas as suas
potencialidades.”
Alguma características:
Nesta idade é mais deliberativa que a criança de 4 anos. Pensa antes de falar.
É séria a respeito de si mesma e impressiona-a muito a capacidade de assumir
responsabilidades.
Encontra-se feliz no seu mundo, porque se sente cómoda consigo mesma e com o
ambiente: encontrou o equilíbrio.
Agrada-lhe fazer as coisas à sua maneira, mas também quer agradar ao adulto e
fazer as coisas bem.
Começa a distinguir o real do imaginário e às vezes sabe que está enganada.
Começa a interiorizar o sentido da obediência, mas nela nem tudo é doçura e
obediência.
Tem interesse por experiências imediatas. É realista. Empreende aquilo que
está dentro das suas possibilidades.
Moderada, séria, dotada de capacidade de imitação da conduta dos adultos o
que a ajudará no seu processo de socialização.
Demonstra maior concentração no seu trabalho
Gosta de explicar o seu próprio trabalho para receber a aprovação dos adultos
que estima.
Gosta muito de jogar e já aceita bem as regras mas não gosta nada de perder.
Alguns aspetos a ter em conta:










Vamos ajudar a que demonstre a sua eficácia através de ordens simples
e de pequenas ajudas.
Vamos estimular, fomentar e orientar o seu bom humor.
Vamos usar de sinceridade nas respostas que nos pede e exige.
Vamos fomentar a sua autonomia entregando-lhe os objetos necessários
para que trabalhe sozinha.
Vamos propor-lhe atividades dirigidas nas quais se incluem: a iniciação
à leitura, à escrita e ao cálculo; estes últimos relacionados, com os seus
jogos e interesses.
Vamos ajudá-la a concentrar-se durante algum período de tempo numa
atividade para que aprenda a educar a sua atenção.
Vamos apoiá-la e orientá-la continuamente em todos os campos e
actividades.
Vamos proporcionar-lhe, continuamente, experiências novas e concretas
de acordo com a sua idade, pois está aberta a receber novos
conhecimentos.

“Tenho cinco anos,
Viste-me crescer,
Esta minha escola,
Jamais vou esquecer
Nesta casa fui feliz,
Pintei, fui artista,
Este ano já sou,
Orgulhosa finalista.”

Sou criança a crescer...
Aos três anos só pergunto,
Onde, porquê, quem,
Gosto de ouvir histórias,
Do colo, do pai e da mãe.
Quero ser independente,
Sozinha tudo fazer,
Mas já presto atenção,
E quero muito aprender.
Aos quatro tenho amigos,
Com quem gosto de brincar,
mas fico muito zangado,
se não consigo ganhar.
Gosto de cantar,
E dizer poesia,
Fazer tudo bem,
É uma alegria.
Tenho cinco anos,
Viste-me crescer,
Esta minha escola,
Jamais vou esquecer.
Nesta casa fui feliz,
Pintei, fui artista,
Este ano já sou,
Orgulhosa finalista.
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