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A importância da  

Interação Comunicativa 

A interação diária com o Educador de 

Infância é uma fonte inesgotável de 

estímulos para a criança: o Educador 

de Infância  é um modelo; muitas 

palavras são ouvidas pela primeira vez 

ditas pelo Educador; há regras de 

estrutura e uso da língua que são 

sedimentadas na sala de jardim-de-

infância.  

As crianças precisam de oportunidades 

para conversar, o que requer tempo e 

espaço por parte do adulto para a ouvir 

e para falar com ela.  
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DATA: 18 de maio de 2016 

HORA: 16h30 

LOCAL: Agrupamento de Escolas de Fajões 

DESTINATÁRIOS: Profissionais de Educação e 

Encarregados de Educação 

ORADORAS: 

Daniela Folhas — Terapeuta da Fala 

Conceição Sapatinha —Terapeuta da Ocupa-

cional. 

 

 



A importância da Comunicação 
 
“Adquirir e desenvolver a linguagem implica 

muito mais do que aprender palavras novas, ser 

capaz de produzir todos os sons da língua ou de 

compreender e de fazer uso das regras 

gramaticais. É um processo complexo e 

fascinante em que a criança, através da 

interação com os outros, (re)constrói, natural e 

intuitivamente, o sistema linguístico da 

comunidade onde está inserida, i.e., apropria-se 

da sua língua materna. 

Ao mesmo tempo que adquire a língua materna, 

a criança serve-se dessa língua para comunicar e 

para, simultaneamente, aprender acerca do 

mundo. Na vida da criança, comunicação, 

linguagem e conhecimento são três pilares de 

desenvolvimento simultâneo, com um pendor 

eminentemente social e interativo. As crianças 

adquirem a respetiva língua materna ao mesmo 

tempo que desenvolvem competências 

comunicativas, através de interações 

significativas com outros falantes que as 

escutam e que vão ao encontro do que elas 

querem expressar. Ao conversar com a criança, o 

adulto desempenha o papel de “andaime” 

interpelando-a, clarificando as suas produções, 

expandindo os enunciados que a criança 

produziu e providenciando modelos que ela 

testa. Esta função do adulto é determinante no 

processo de desenvolvimento do jovem aprendiz 

de falante”.  
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PROGRAMA 
 

PARTE I 

- O DESENVOLVIMENTO DA 

LINGUAGEM NA CRIANÇA  

- FUNÇÕES PRÉ-LINGUÍSTICAS: 

MAMAR, ENGOLIR, MASTIGAR  

- PRÉ-REQUISITOS PARA A 

APRENDIZAGEM DA LEITURA E DA 

ESCRITA  

- VOZ   

      

PARTE II 

- ÁREAS DE INTERVENÇÃO DA 

TERAPIA OCUPACIONAL  

- INTEGRAÇÃO SENSORIAL  

- MOTRICIDADE FINA  

- EVOLUÇÃO DO DESENHO NA 

CRIANÇA  

OBJETIVOS: 
 

- Informar e esclarecer a 

comunidade escolar (educadores, 

auxiliares e pais/cuidadores) 

sobre o desenvolvimento normal 

vs patológico das crianças até aos 

6 anos de idade de forma a 

detetarem mais rápida e 

eficazmente as dificuldades para 

melhor encaminharem.  


