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Resumo 

 
Os primeiros anos de vida de uma criança terão, no futuro, um impacto significativo na sua 

história de vida. Desde a sua conceção, o desenvolvimento é regulado pela maturação do 

Sistema Nervoso Central, onde se inclui o desenvolvimento psicomotor, essencial para o 

desenvolvimento harmonioso da criança. Acoplado a este aparece, muitas vezes, a 

necessidade de supervisão e proteção parental. Por vezes os pais tendem a proteger 

demasiado as crianças, podendo interferir com o seu desenvolvimento. Sabendo da 

importância e influência que os pais exercem no desenvolvimento das crianças, é objetivo 

deste trabalho compreender a relação entre a supervisão parental e o desenvolvimento 

psicomotor, de crianças com idades entre os 0 e os 5 anos. 

A amostra foi constituída por 50 crianças, com idades entre os 0 e os 5 anos (28 do sexo 

feminino e 22 do sexo masculino), com idade média de 34,08 meses (±14,57). Para avaliar 

o desenvolvimento das crianças foi utilizada a Escala de Avaliação das Competências do 

Desenvolvimento Infantil, a Schedule of Growing Skills II (SGS-II). Para a avaliação do 

perfil de supervisão parental foi utilizado o Parental Supervision Attributes Profile 

Questionnaire (PSAPQ), aplicado a 50 pais (43 do sexo feminino e 7 do sexo masculino), 

com idade média de 36,14 anos (±3,51). 

Com bases nos resultados deste estudo concluiu-se que as crianças com maior proteção 

parental apresentam mais dificuldades na audição e linguagem. Verificou-se ainda que os 

pais, nesta amostra, são tolerantes para com as crianças, nomeadamente na Interação Social, 

na Autonomia Pessoal e nas Competências Cognitivas. 

Os pais são supervisores, principalmente em idades mais precoces, nomeadamente ao nível 

das Competências Manipulativas, na Audição e Linguagem, na Interação Social e nas 

Competências Cognitivas. 

 
 

Palavras-chave: desenvolvimento psicomotor; família; supervisão parental; crianças. 
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Abstract 

 
The early years of a child's life will have a significant impact on their life history in the 

future. Since its conception, development is regulated by the maturation of the Central 

Nervous System, which includes psychomotor development, essential for the harmonious 

development of the child. Coupled with this appears, often the need for supervision and 

parental protection. Sometimes parents tend to protect children too much and may interfere 

with theirs’s development. Knowing the importance and influence that parents exert in the 

development of children, it is our goal to understand the relationship between parental 

supervision and psychomotor development of children between 0 and 5 years old. The 

sample consisted of 50 children, aged 0-5 years (28 females and 22 males), with a mean age 

of 34.08 months (± 14.57). The Schedule of Growing Skills II (SGS-II) was used to assess 

children's development. The Parental Supervision Attributes Profile Questionnaire 

(PSAPQ) was applied to 50 parents (43 females and 7 males), with a mean age of 36.14 

years (± 3.51). 

We conclude that children with greater parental protection present more difficulties in 

Hearing and Language. We also verified that parents in this sample are tolerant towards 

children, namely in Social Interaction, Personal Autonomy and Cognitive Competencies. 

Parents are supervisors, especially at the earliest ages, namely at the level of Manipulative 

Competencies, Hearing and Language, Social Interaction and Cognitive Competencies.  

 

 

 

 

 

Keywords: psychomotor development; family; parental supervision; children. 
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I. Introdução Geral 

 
Ao longo dos anos foram desenvolvidos estudos essenciais que remontam à importância 

dos primeiros anos de vida, como marcos fundamentais no desenvolvimento harmonioso 

da criança (Alves, 2009). 

O investimento na primeira infância com maior prevalência nos três primeiros anos de 

vida, incluindo a fase gestacional, tem adquirido ao longo da história da humanidade 

uma relevante importância (Friedmann, Chiesa, Castro, Segre, Cypel, Souza, Cypel & 

Lippi, 2013). Desta forma, os primeiros anos de vida da criança são essenciais para o 

estabelecimento de condições de vida harmoniosas, com acolhimento individual e social, 

de forma a ensinar à criança a importância do respeito pelo ser humano e o 

conhecimento de si e do outro. A existência de um ambiente com a devida estimulação 

consegue capacitar a criança a desenvolver melhor as suas potencialidades, enquanto ser 

humano e cidadão (Friedmann, et al., 2013). É importante que a criança seja estimulada 

desde tenra idade, quer em casa, no ambiente escolar e social, de forma a potenciar o seu 

desenvolvimento intelectual, físico, emocional e social (Friedmann, et al., 2013). 

Ao longo dos tempos tem-se estudado o desenvolvimento infantil e as perspetivas sobre 

este tema são diversificadas (Pereira & Serrano, 2010; Greenfield, 2000). Para estes 

autores este tema está mais direcionado para questões determinadas geneticamente, para 

outros, as variáveis ambientais assumem uma elevada responsabilidade na evolução da 

criança, todavia, a teoria mais prevalente refere-se a fatores históricos, sociais, culturais 

e toda esta interação com fatores biofisiológicos, que influenciam positiva ou 

negativamente o desenvolvimento da criança (Pereira & Serrano, 2010; Greenfield, 

2000). 

Considera-se, na atualidade, que o desenvolvimento favorável da criança deve ser 

avaliado desde a sua conceção até aos seis anos de idade, salientando-se a importância 

relativa aos três primeiros anos de vida, onde são definidas competências, capacidades e 

fatores que influenciarão a aprendizagem, o comportamento e o desenvolvimento 

infantil devido à elevada plasticidade neuronal nesta faixa etária (Pereira & Serrano, 

2010). 

Existem, no entanto, alguns fatores que exercem uma grande influência sobre o 

desenvolvimento infantil, são eles a pobreza, as condições precárias de saúde e nutrição,  
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e a ausência de estimulação (Friedmann, et al., 2013), questões intelectuais e 

desenvolvimentais, intrínsecas à própria criança, relações familiares tóxicas, que 

posteriormente se podem traduzir em dificuldades de apreensão e de aprendizagem 

(Villachan-Lyra, Queiroz, Moura & Gil, 2017). 

Para que o desenvolvimento infantil decorra sem percalços é necessário que a criança 

seja exposta a determinados fatores, sendo que cada experiência, que lhe é 

proporcionada e por ela vivenciada, altera gradativamente a sua perceção do mundo e 

por conseguinte o seu desenvolvimento, quer a nível motor, social e afetivo (no que se 

refere à sua conduta pessoal e social), assim como a nível cognitivo (na sua conduta 

adaptativa e na linguagem) (Souza, 2010). Especialmente na primeira infância, a 

aprendizagem é fortemente influenciada por todo o meio em que a criança se encontra e 

com o qual interage (Brentani, Manitto, Santos, Santos, Louzada, Cunha, Brentani, 

Porto, Macedo, Campos, Souza, Kupfer, Filho, Soares & Lerner, 2014; Fonseca, 2005). 

Os primeiros anos de vida de uma criança representam uma janela única de 

oportunidades que sendo trabalhada e orientada poderá melhorar uma ampla gama de 

resultados no futuro (Lopes, 2010). 

A família é considerada o elemento mais constante na vida da criança (Alves, 2009; 

Robert, Rule & Innocenti, 1980). Sendo que cada família é peculiar, única, com 

características e estilos diferenciados que as distingue entre si. Cada sistema familiar 

vai-se alterando com a entrada e saída de novos membros, alterando assim a dinâmica 

familiar e a função de cada um. As decisões que a família opta por tomar podem 

eventualmente sofrer variações mediante as oportunidades propostas, assim como 

podem depender dos recursos, preocupações e prioridades familiares (Serrano & Pereira, 

2011; Alves, 2009; Turnbull & Turnbull, 1990). A família constitui o espaço mais 

imediato de socialização e dependência da criança (Vidigal, 2015; Darling & Streinberg, 

1993); esta define os hábitos, a alimentação, as rotinas, os cuidados de saúde, a educação 

e seleciona os contextos aos quais a criança será exposta, onde se inclui, o círcul o de 

amigos, a creche, a pré-escola, o bairro, a cidade e o país onde vive, embora atualmente 

o conceito de família a que estamos habituados se tenha alterado. O conceito de família 

“nuclear tradicional” tem vindo a sofrer alterações ao longo dos tempos, sendo estas 

consideradas mais heterogéneas, onde fatores socioeconómicos, a idade parental, o 

número do agregado familiar, as habilitações académicas parentais, a qualidade da 

habitação, a existência de parques infantis nas proximidades são fatores preponderantes 

para um desenvolvimento harmonioso (Lima de Carvalho, 2016). 
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Não existe uma configuração de família ideal, pois cada vez mais se observam alterações 

nos sistemas familiares, sejam elas nuclear tradicional, recasadas, monoparentais, 

homossexuais, ou outras combinações (Dessen & Polonia, 2007; Stratton, 2003). Os 

padrões familiares também se vão alterando e transformando para que possa absorver 

todas as mudanças inerentes, a nível psicológico, social, político, económico e cultural 

que advém das adaptações e acomodações a que estão sujeitas as famílias atualmente 

(Dessen & Polonia, 2007; Wagner, Halpern & Bornholdt, 1999). 

Para a aquisição de habilidades desenvolvimentais mais adequadas, a criança precisa de 

um meio ambiente proporcional, isto é, sempre que a criança for devidamente 

estimulada, a sua aquisição de competências será melhorada (Lima de Carvalho, 2016; 

Rodrigues, Saraiva & Gabbard, 2005). Nessa perspetiva, torna-se imperioso salientar a 

família como responsável pelo desenvolvimento da criança até torná-la sujeito de si 

mesma, possibilitando a sua individuação e autonomia, o seu senso de respeito, com 

espírito de cidadania e de solidariedade ao sofrimento alheio, e capacitada para lidar de 

modo responsável com a sua própria vida e com os aspetos sociais e culturais, 

protegendo-a deste modo da marginalidade e da violência (Friedmann, et al., 2013). 

Numa fase inicial a criança utiliza o seu corpo como forma de expressão, assim é desde 

o seu nascimento, até à fase adulta. São as diferentes experiências que a fazem adquirir 

conhecimentos necessários para se exprimir (Molinari & Sens, 2003). É nesta fase 

crucial, que se avalia o desenvolvimento psicomotor, caracterizado por uma maturação 

que integra o movimento, o ritmo, a construção espacial, e também, o reconhecimento 

dos objetos, das posições, da imagem e do esquema corporal (Molinari & Sens, 2003). O 

desenvolvimento psicomotor típico é definido pelos limites da faixa etária estipulada 

para as diversas aquisições (Gonçalves, 2015; Matos, 2009). O desenvolvimento 

psicomotor é fundamental na prevenção de dificuldades de e na aprendizagem, na 

tonicidade, na (re) educação postural, na lateralidade e noção rítmica. Posto isto, avaliza- 

se que o desenvolvimento psicomotor envolve diversos domínios, como o motor, 

cognitivo e sócio afetivo (Souza, 2010; Oliveira, 2007). Destaca-se ainda que cada 

criança possui o seu tempo de desenvolvimento e aquisição de habilidades, contudo 

existe uma referência considerada normativa, mediante a sua idade cronológica (Melo, 

2012). 
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A perceção do desenvolvimento psicomotor é de extrema importância, tornando-se 

necessário efetuar uma avaliação cuidada às crianças, para que seja possível a 

verificação de alterações desenvolvimentais de forma precoce, com o intuito de serem 

passíveis de correção (Morais, 2016; Pereira, 2013; Afonso, 2010; Schobert, 2008). Para 

tal, é necessário efetuar um rastreio adequado a cada faixa etária, de forma a verificar se 

os padrões de desenvolvimento se encontram dentro dos parâmetros estipulados como 

normativos para a sua faixa etária (Afonso, 2014). A herança genética também 

determinará o quão facilitado, ou não, será o processo de aprendizagem da criança 

(Morais, 2016). 

Tal como supramencionado, o desenvolvimento psicomotor está envolto de aspetos 

motores, como gatinhar, equilibrar-se, andar, sentar, manter a postura bípede, agarrar, 

lançar, entre outros; bem como, os sentidos, visual, auditivo, olfativo, gustativo e 

cinestésico; não se podendo dissociar as questões cognitivas, como o raciocínio, 

pensamento, perceção, atenção, memória, imaginação; e as questões afetivas, como a 

autoconfiança, a motivação, a alegria, entre outros. O ser humano deve ser entendido de 

forma holística (Villachan-Lyra, Queiroz, Moura & Gil, 2017; Fonseca, 2005). 

Nalguns estudos anteriores, já foi referenciada a escassez de instrumentos de avaliação 

do desenvolvimento psicomotor aferidos e adaptados à população portuguesa, com e 

sem avaliação psicométrica, porém, esta dificuldade permanece, tendo sido necessário 

para elaborar este estudo, recorrer a instrumentos padronizados para a população de 

outros países (Morais, 2016; Afonso, 2010). 

É exemplo disso a escala Schedule of Growing Skills II (SGS II) que foi publicada pela 

primeira vez por (Bellman, Lingam, & Aukett, 2012) e realizada a avaliação das 

qualidades psicométricas para a população portuguesa por (Varajidás, Machado, Mota, 

Martins, Soares, Sousa & Leitão, 2017). Esta escala avalia o grau de desenvolvimento 

infantil e permite comparar a criança-alvo com a norma (estabelecendo se há atraso ou 

não) e um encaminhamento ajustado às características do perfil psicomotor da criança 

(Bellman, Lingam, & Aukett, 2012). É possível através desta escala a conversão dos 

resultados dispostos em idades desenvolvimentais, onde se obtém os resultados e 

informações sobre as áreas fortes e menos fortes da criança através da folha de perfil e 

das cotações obtidas em cada competência, verificando assim, a existência ou não, de 

atrasos de desenvolvimento (Afonso, 2014; Bellman, et al., 2012; Shevell, Ashwal, 

Donley, Flint, Gingold, Hirtz, Majnemer, Noetzel & Sheth, 2003). 
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Sabe-se que muitas vezes aliado ao desenvolvimento infantil existe o envolvimento 

familiar, onde são incutidos à criança padrões de atividades, papéis e relações 

interpessoais, que a auxiliarão no seu desenvolvimento (Silva, Nunes, Betty, & Rios, 

2008). Para avaliar a exigência e supervisão parental relativamente ao desenvolvimento 

da criança é exemplo o questionário Parental Supervision Attributes Profile 

Questionaire (PSAPQ), publicado pela primeira vez em 2004, traduzido e validado para 

a população portuguesa por (Andrade, Carita, Cordovil & Barreiros, 2013). Este é 

originalmente um questionário de medida da proteção e supervisão parental de crianças 

entre os 2 e os 5 anos de idade, podendo ser aplicado a crianças entre 1 e os 5 anos de 

idade (Lima de Carvalho, 2016; Andrade, Carita, Cordovil & Barreiros, 2013; 

Morrongiello & House, 2004). 

Sabendo da importância e influência que os pais exercem no desenvolvimento das 

crianças, é objetivo geral deste estudo compreender a relação entre a supervisão parental 

e o desenvolvimento psicomotor, de crianças com idades entre os 0 e os 5 anos. 

Seguidamente são apresentados os objetivos específicos: 

 
 Conhecer o perfil psicomotor das crianças dos 0 aos 5 anos; 

 Conhecer o perfil de supervisão e proteção parental; 

 Verificar a influência da proteção e supervisão parental no desenvolvimento 

psicomotor de crianças dos 0 aos 5 anos. 



17  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  II. REVISÃO DA LITERATURA  



18  

II. Revisão da Literatura 

 
O desenvolvimento infantil é um processo de mudanças relacionado com a idade e 

influenciado pelo ambiente em que a criança vive. É essencial que a criança tenha um 

desenvolvimento rico em experiências e estímulos, quer motores quer afetivos, sendo a 

família um dos seus principais potenciadores (Brentani, et al., 2014). 

A infância é considerada como um período crucial no qual ocorre o desenvolvimento de 

estruturas e circuitos cerebrais, bem como a aquisição de capacidades fundamentais que 

permitirão o aprimoramento de habilidades futuras mais complexas (Brentani, et al., 

2014). Pode considerar-se o crescimento como um processo dinâmico e contínuo, que 

vai desde a conceção intrauterina até ao fim da vida, que se expressa através do aumento 

do tamanho corporal (Romani & Lira, 2004). É considerado também um sistema 

dinâmico porque está em constante transformação, sendo para tal considerada a 

interdependência dos vários domínios como, o desenvolvimento físico, cognitivo, social, 

cultural e afetivo (Brentani, et al., 2014; Fonseca, 2005). 

O desenvolvimento infantil poderá ser facilitado, devido às oportunidades que a criança 

tiver ao seu dispor para brincar. As alterações existentes na sociedade ao longo dos 

tempos tiveram como consequência nefasta a diminuição da autonomia das crianças, 

refletindo-se no comprometimento do seu desenvolvimento a todos os níveis (Lima de 

Carvalho, 2016; Neto, 2001). 

O desenvolvimento das várias áreas não se faz segundo o mesmo ritmo, verifica -se um 

crescimento assíncrono, sendo para isso necessário recorrer à lei céfalo-caudal e 

próximo-distal (Bessa, 2012; Gesell, 1978). Estas leis são essenciais na perceção do 

desenvolvimento motor. Desenrola-se segundo uma ordem descendente, que vai desde a 

cabeça até aos pés (lei céfalo-caudal), onde primariamente deverá existir o controlo dos 

primeiros movimentos da cabeça e dos pés. Em seguida, a maturação desenvolver -se-á 

desde a parte corporal central até às partes mais afastadas (lei próximo-distal), ou seja, 

os músculos mais próximos do tronco são os primeiros a desenvolver -se e 

posteriormente os músculos mais afastados (Dias, Correia & Marcelino, 2007; Papalia & 

Feldman, 2001). 
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O desenvolvimento acontece ainda de forma coordenada no que se refere à lei de 

atividades globais em detrimento das específicas, isto é, o desenvolvimento tende a 

passar da utilização dos músculos maiores para os mais pequenos e dos movimentos 

globais e/ou grossos para os específicos e/ou finos. 

O desenvolvimento psicomotor baseia-se em estruturas simétricas como o Tronco 

Cerebral; Cerebelo; Mesencéfalo e Diencéfalo (Fonseca, 1994). Estas estruturas 

compõem a integração e a organização psicomotora da tonicidade, equilibração e parte 

da lateralização (Fonseca, 1994). Também é constituído por estruturas assimétricas, que 

unem os dois hemisférios cerebrais e que auxiliam a organização psicomotora da noção 

do corpo; da estruturação espácio-temporal e da praxia global e praxia fina (Dias, 2009). 

Embora existam marcos do desenvolvimento motor no bebé, não são necessariamente 

todos observáveis. A criança pode começar a gatinhar; ou começar a andar sem gatinhar, 

no entanto as autoras; são unânimes na opinião de que, através de experiências 

vivenciadas, a criança terá mais oportunidades de aprender (Cordovil & Barreiros, 

2014). 

Do nascimento até mais ou menos aos 3 meses, a criança sente necessidade de satisfazer 

as suas necessidades básicas, expressando-se através do choro. Por volta dos 4 meses de 

idade aproximadamente, a criança apenas chora quando sente alguma necessidade, como 

comer, mudar a fralda, ou quando necessita de atenção. A partir dos 4 meses, iniciar-se-á 

o seu processo de desenvolvimento de preensão, começando a agarrar objetos com 

ambas as mãos, através de gestos bilaterais, que mais tarde transformar-se-ão em 

preensão de pinça fina, unindo o polegar com o indicador (Vermeulen & Deldime, 

2001). Numa fase inicial, o desenvolvimento motor ocorre de uma forma rápida e 

expressiva, sendo considerada a marcha uma das maiores conquistas do 

desenvolvimento motor, mas, para que tal aconteça é necessário que a criança adquira 

etapas essenciais, como o controlo cefálico, o controlo manual, a postura bípede e a 

locomoção, que posteriormente a levará ao início da marcha (Vermeulen & Deldime, 

2001). 

Aos 18 meses já se espera que a criança consiga descer escadas, andar para trás sem se 

desequilibrar ou pontapear uma bola. 

Entre 1 e 2 anos, o desenvolvimento motor sofre um abrandamento, pois esta etapa tem 

como perspetiva o aperfeiçoamento da capacidade de locomoção e de melhoramento na 

manipulação de objetos (Dessen & Polonia, 2007). 
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A base do processo do desenvolvimento motor centra-se na pirâmide de 

desenvolvimento dos movimentos de Gallahue (Cordovil & Barreiros, 2014; Gallahue, 

1984). Esta é caraterizada como uma fase rápida em que perante as novas descobertas o 

bebé atinge o patamar locomotor associado à fase motora fundamental. O 

desenvolvimento dos movimentos rudimentares de locomoção baseia -se nas aquisições 

de rastejar, gatinhar e andar (Cordovil & Barreiros, 2014). Até aos dois anos de idade, o 

bebé passa pela fase motora reflexa e de movimentos espontâneos e pela fase rudimentar 

(Cordovil & Barreiros, 2014). Durante o primeiro ano de vida, a fase motora reflexa, de 

movimentos espontâneos coincide com a fase rudimentar (Cordovil & Barreiros, 2014). 

Os movimentos manipulativos resultam da evolução da coordenação muscular e da 

capacidade de organização das ações de captação e o tratamento da informação visual 

(Cordovil & Barreiros, 2014). 

Aos dois anos e meio espera-se que a criança consiga equilibrar-se em bicos de pés e 

efetuar saltos com os dois pés, podendo ser a pés juntos (Dessen & Polonia, 2007). 

Nesta faixa etária, é esperado que a criança já consiga chutar uma bola, direcionando o 

chuto para onde pretende (Morais, 2016; Pinho, 2008; Tecklin, 2002). Nesta altura a 

criança deverá efetuar o controlo esfincteriano, sentindo-se mais confiante e confortável 

(Morais, 2016; Pinho, 2008; Tecklin, 2002). Nesta fase é essencial o contacto com 

outras crianças da mesma idade para que possam socializar, aprendendo assim regras 

morais e de convivência (Morais, 2016; Pinho, 2008). 

O desenvolvimento cognitivo também vai evoluindo consoante o crescimento da 

criança. A interpretação do desenvolvimento cognitivo foi um legado deixado por Piaget 

(1971). Segundo o autor, o desenvolvimento cognitivo do ser humano consiste numa 

sequência evolutiva de quatro estádios: o sensório-motor, dos 0 aos 2 anos; o pré- 

operatório, dos 2 aos 7 anos; o das operações concretas, dos 7 aos 11 anos; e por fim, o 

estádio das operações formais, a partir dos 12 anos (Papalia & Feldman, 2001; Piaget, 

1971). Contudo, Piaget (1971) referiu que estes marcos de desenvolvimento são apenas 

referências a idades aproximadas, uma vez que cada criança é um ser único na sua 

individualidade e com um ritmo de desenvolvimento único (Baranita, 2012). 

Os processos de desenvolvimento e aprendizagem infantil vão ocorrendo à medida que a 

criança se vai desenvolvendo, para tal, são necessárias as relações que estabelece desde 

o seu nascimento, começando com a família nuclear (pais e irmãos),passando à família 

alargada (avós, tios e primos), amigos, depois com cuidadores e professores, 
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profissionais de saúde, outras crianças e indivíduos da comunidade na qual está a crescer 

e se está a desenvolver (Brentani, et al., 2014). 

Alguns autores (Vasconcellos, 2005; Vygotsky, 1987) acreditam que as crianças fazem a 

sua própria observação do mundo através do comportamento das pessoas que as 

rodeiam. A sua aprendizagem incide sobre a acumulação de conhecimento, da criação de 

hipóteses e experiências que vivencia. O cérebro da criança ainda se encontra em fase de 

evolução, de moldagem, denominada plasticidade cerebral (estado dinâmico natural do 

cérebro que permite modificações fisiológicas estruturais, sinápticas e não sinápticas em 

resposta a alterações do meio) (Brentani, et al., 2014). 

Funções cognitivas mais específicas como a atenção, memória, planeamento, raciocínio 

e juízo crítico começam a desenvolver-se na primeira infância por meio de habilidades 

como o controlo de impulsos, a capacidade de redirecionar a atenção e de lembrar regras 

(Brentani, et al., 2014). A forma de pensar e a compreensão das crianças surgem no 

contexto biossocial em que estas estão inseridas, aquando da participação em atividades 

e rotinas familiares (Portugal, 2008). O mesmo autor refere que esta inclusão fará, 

naturalmente, com que a autoimagem, autoestima e autoconceito da criança seja 

melhorado. 

Todas as regras impostas pela família e pela sociedade são fundamentais para o 

desenvolvimento e crescimento saudável da criança. A família é considerada como o 

elemento mais constante da vida da criança (Alves, 2009; Robert, Rules & Innocenti, 

1980). Sendo que cada família é peculiar, única, com características e estilos 

diferenciados que as distingue entre si. Cada sistema familiar vai-se alterando com a 

entrada e saída de novos membros, alterando assim a dinâmica familiar, bem como a 

função de cada um. As decisões que a família opta por tomar podem eventualmente 

sofrer variações mediante as oportunidades propostas, podem depender também dos 

recursos, preocupações e prioridades familiares (Serrano & Pereira, 2011; Alves, 2009; 

Turnbull & Turnbull, 1990). A abordagem centrada na família é extremamente 

importante, não só porque propicia o desenvolvimento da criança num ambiente 

normativo e saudável, que lhe é familiar, mas também porque auxilia os pais a 

conseguirem lidar e suprir as suas necessidades, sendo que cada família tem as suas 

competências, capacidades, talentos, possibilidades, valores e expectativas (Serrano & 

Pereira, 2011). A família é a precursora das transformações sociais que a criança vai 

tendo ao longo da sua existência, em que os pais têm um papel preponderante na 

construção da personalidade da criança, sendo responsáveis pela sua inserção no mundo 
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social e do trabalho (Dessen & Polonia, 2007; Távora, 2003; Volling & Elins, 1998). 

Considerando que a família é um lugar privilegiado no que se refere à elaboração e 

aprendizagem em todos os aspetos, poderemos inferi-la como um enquadramento 

relacional fundamental para o desenvolvimento da criança (Alarcão & Gaspar, 2007). 

É dentro do seio e ambiente familiar que a criança aprende a gerir e a resolver conflitos, 

a controlar emoções e a expressar-se, quer em palavras, em sentimentos, aprendendo 

assim a lidar com as adversidades da vida e com a frustração (Alarcão & Gaspar, 2007; 

Dessen & Polonia, 2007; Wagner, Ribeiro, Arteche & Bornholdt, 1999). 

O apoio parental é determinante a todos os níveis, cognitivo, emocional e social, 

permitindo à criança a capacitação para enfrentar as situações quotidianas (Dessen & 

Polonia, 2007; Eisenberg, et al., 1999). Porém, se esses laços de afetividade parental 

forem exercidos com cotação menos positiva, podem dificultar o desenvolvimento, 

propiciando desajustes sociais (Dessen & Polonia, 2007; Booth, Rubin & Rose-Krasnor, 

1998). Parte da personalidade da criança desenvolve-se a partir dos conhecimentos que 

vai adquirindo no seio familiar, nomeadamente na relação que mantém com os 

progenitores, ou irmãos, ou, no caso de filhos únicos, apenas e principalmente com os 

pais (Castro, Relva, & Fernandes, 2017). 

Tal como supracitado, as experiências a que a criança é exposta, a interação positiva 

pais-filhos, uma disciplina coerente e regrada, a afetividade parental e familiar, o 

envolvimento das crianças na família de forma lúdica são fatores que estimularão 

qualidades intrínsecas da criança, tais como a empatia, o relacionamento interpessoal, a 

autoestima, o autoconceito, a cooperação e capacidade de exprimir pensamentos e 

sentimentos importantes na sua convivência consigo e com o mundo (Vidigal, 2015; 

Darling & Steinberg, 1993). 

Considera-se que a perspetiva das representações parentais sobre um filho, se iniciam 

muito antes da conceção e nascimento do mesmo (Zornig, 2010; Stern, 1997). No que se 

refere à progenitora, durante a sua adolescência, ela própria fantasiou este momento em 

brincadeiras com bonecas; no que se refere ao progenitor, o poder de autoridade sentido 

numa familiar tradicional em que o patriarca dará a última sentença, fazem-no 

vislumbrar o dia em que será ele mesmo o patriarca (Zornig, 2010). 

As práticas parentais incluem ações, técnicas e métodos específicos usados para ensinar 

um determinado valor ou chamar a atenção da criança para adotar ou corrigir 

determinadas atitudes e comportamentos. As práticas parentais podem ser classificadas 

como positivas ou negativas (Pluciennik, Lazzari, & Chicaro, 2015). 



23  

Estas devem ser diferenciadas ajustando-se às etapas do desenvolvimento da criança 

(Lima de Carvalho, 2016; Andrade, Carita, Cordovil, & Barreiros, 2013). É da 

competência dos pais reconhecer e avaliar possíveis riscos, mas também reconhecer 

oportunidades para a vivência de novas experiências (Lima de Carvalho, 2016; Andrade, 

Carita, Cordovil, & Barreiros, 2015). 

Em (1979) Bronfenbrenner desenvolveu uma envolvente ecológica onde realçou o papel 

do contexto na determinação do desenvolvimento humano. Foram por si, desenvolvidos 

quatro níveis essenciais: 1) O microssistema que abrange atividades, papéis e relações 

que se estabelecem entre a criança e o meio em que está inserida; entre eles estão o lar, a 

escola ou infantário; 2) o mesossistema que se refere a inter-relações entre os contextos 

onde a criança participa de uma forma ativa, ampliando-se e integrando-se em novos 

contextos ambientais; 3) o exossistema referente aos contextos que não implicam a 

participação ativa da criança, mas onde surgem interações e situações que a possam 

afetar de forma indireta, como por exemplo, o círculo de amizades parentais, o conselho 

diretivo da escola, entre outros; 4) por último, o macrossistema que se refere a valores, 

crenças, ideologias, maneiras de ser, fazer ou estar, de uma determinada sociedade ou 

cultura. 

Vidigal (2015); Levtov, Van Der Gaag, Greene, Kaufman & Barker (2005); deram 

ênfase à teoria de Bronfenbrenner (1979), concordando que a criança precisa de alguns 

fatores para se desenvolver saudável emocionalmente e tornar-se num adulto autónomo 

e bem-sucedido, estes fatores são a segurança e vínculo afetivo (apego seguro) com pelo 

menos um dos cuidadores (independentemente do sexo); a estimulação cognitiva 

precoce, incluindo o uso e exposição à língua materna ou línguas; a estabilidade e 

segurança física e psicológica desde a primeira infância (da gestação aos 6 anos); o 

suporte e atenção durante períodos críticos, em específico da gestação aos 3 anos, 

quando o processo de desenvolvimento do cérebro é mais intenso, tal como em 

momentos de aquisição das capacidades de gatinhar e andar, falar, reconhecer e trabalhar 

as suas emoções e, o suporte e promoção de resiliência em contextos que são 

desafiadores (Pluciennik, Lazzari, & Chicaro, 2015). 

Atualmente já existem estudos direcionados para a importância de ambos os 

progenitores e da influência paterna no desenvolvimento da criança. O envolvimento 

paterno diz respeito à forma e frequência da participação do pai na educação e no 

cuidado das crianças. É importante ressaltar que não há referência necessariamente ao 
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pai biológico, mas sim de um cuidador que possa estabelecer uma relação com a criança 

com características que geralmente são exercidas por uma figura masculina, como 

estimular a criança a enfrentar desafios, a trabalhar a competitividade através de 

brincadeiras, a impor limites. Quando o pai se envolve com os seus filhos durante a 

primeira infância e no decorrer dos anos, as crianças podem apresentar menos problemas 

de comportamento como a agressividade e sintomas emocionais, e, por outro la do, 

desenvolver mais competências sociais (Vidigal, 2015; Lamb, 1997). Contudo, nem 

sempre as expectativas parentais incorrem de acordo com os factos, os pais por vezes 

têm uma visão menos realista no que se refere ao desenvolvimento da criança. A 

supervisão e proteção parental excessiva pode ocasionar um desfasamento no 

desenvolvimento psicomotor da criança. Andrade, Carita, Cordovil, & Barreiros (2013); 

Morrongiello, (2006), definiram a supervisão parental numa perspetiva 

multidimensional, efetuando uma analogia entre os comportamentos de atenção 

(auditiva e visual), com a prontidão de respostas parentais (proximidade) que pode ser 

de forma constante ou intermitente. Por vezes, os pais sentem necessidade de conhecer o 

paradeiro dos filhos, mesmo em idades precoces, do reconhecimento da forma como a 

criança age em determinados momentos, que possa, ou não, colocá-la em risco, 

correspondendo assim, à supervisão máxima. Quando a criança se encontra em locais 

onde os pais não têm acesso, pode considerar-se a supervisão num nível baixo, onde a 

probabilidade de lesão é maior, dada a capacidade reduzida de intervenção parental 

(Andrade, Carita, Cordovil & Barreiros, 2013; Morrongiello, 2006). 

Entende-se por supervisão, parâmetros que envolvam a ocorrência de lesões, como 

sendo uma estratégia proactiva para a segurança infantil, no que se refere à proteção 

serve de indicador para avaliar a preocupação que os progenitores e/ou cuidadores 

apresentam com a segurança dos filhos, e é ainda considerado o acaso como um preditor 

de lesões infantis (Morrongiello & Corbett, 2006). Segundo a literatura existente, há um 

consenso entre os autores no âmbito de que confiar apenas na supervisão parental pode 

ser considerada uma estratégia inadequada, sendo impossível a extinção do risco de 

lesão, podendo apenas ser controlada. Uma das medidas de controlo é a capacitação da 

criança para lidar com os riscos advindos do seu quotidiano (Andrade, Carita, Cordovil; 

& Barreiros, 2013). É sabido que os pais tendem a sobre proteger as crianças, podendo 

interferir com o desenvolvimento de novas habilidades, o que pode limitar as 

experiências vividas pela criança (Magalhães, Barbosa, Mancini & Paixão, 2003).  
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O excesso de zelo, de tolerância e a superproteção, podem efetivamente tornar a criança 

mais frágil do ponto de vista emocional, apresentando algumas dificuldades quando são 

obrigados a encarar os desafios propostos pela sociedade (Magalhães, Barbosa, Mancini; 

& Paixão, 2003). Os fatores de proteção podem ser divididos em três categorias: as 

características disposicionais da criança, onde se incluem as atividades, autonomia, 

orientação social positiva, autoestima e preferências; as características da família, ou 

seja, a coesão, afetividade, ausência de discórdia e negligência; e, por fim, as fontes de 

apoio individual ou institucional prestada à criança e à família, referente ao 

relacionamento com os pares e outras pessoas no seio familiar e amigos, do suporte 

cultural, assistência médica ou psicológica, das instituições religiosas (Gonçalves, 2015; 

Garmezy, 1985). Há três padrões essenciais na interação familiar (Gonçalves, 2015; 

Guralnick, 2005), que têm um efeito protetor no desenvolvimento infantil, a qualidade 

da interação parental com a criança; a exposição a diversas experiências adequadas à sua 

faixa etária; e a forma como é assegurada a saúde e a segurança da criança (Gonçalves, 

2015). 

Já existem vários estudos efetuados que apontam que a escolaridade materna pode ser 

encarada como um fator de proteção para o desenvolvimento harmonioso da criança, 

quer de uma forma geral, quer a nível mais específico como é o caso do quociente de 

inteligência e a vastidão do vocabulário usado pela progenitora, que influenciará também 

o vocabulário da criança (Gonçalves, 2015; Andrade, et al., 2005). Alguns autores 

mencionam o temperamento positivo, a inteligência acima da média e a competência 

social como características da criança que atuam como fatores individuais de proteção; 

bem como o suporte parental, a proximidade da família, um ambiente regrado, que 

funcionam como fatores familiares de proteção (Gonçalves, 2005; Maia & Williams, 

2005; Era-Grant, Tomas, Offord & Boyle, 1989). 

Para Glascoe (1994), Mahli; Singi, (2002); Gonçalves; (2015), as maiores preocupações 

parentais referem-se à linguagem, à motricidade fina e à cognição. Por outro lado, 

existem situações que os pais referem como situações típicas do desenvolvimento e que 

não carecem de tanta preocupação, como o comportamento, a autonomia, as questões 

sócio emocionais. Estes autores acrescentaram ainda, os pais que mencionam algumas 

preocupações com o desenvolvimento dos seus filhos são mais observadores e precisos 

no que se refere a alterações de desenvolvimento. 
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São referidos na literatura três tipos de alterações ao nível do desenvolvimento infantil, 

salientando-se assim: o atraso, que não é mais do que a discordância entre a idade 

cronológica e as aquisições da criança; a dissociação, que revela uma diferença entre 

todas as áreas do desenvolvimento infantil, evidenciando a área afetada com maior 

gravidade; e o desvio, referindo-se à não aquisição de competências numa ou em várias 

áreas do desenvolvimento infantil (Afonso; 2014; Accardo, et al., 2008; Goldfarb & 

Roberts, 1996). 

Embora existam algumas escalas de avaliação do desenvolvimento infantil, a Escala de 

Avaliação das Competências do Desenvolvimento Infantil, Schedule of Growing Skills 

(SGS II), é muito utilizada, por profissionais da área da saúde e da educação. Foi 

originalmente elaborada por Bellman; Lingam & Aukett (2002) adaptada e traduzida 

para português por Rocha, Machado & Ferreira (2003; 2011; 2012), com supervisã o de 

Andrada & Folha (Varajidás, et al., 2017; Bellman, et al., 2012). Associado ao 

desenvolvimento psicomotor da criança aparece, muitas vezes a perceção parental, útil 

para implementação de programas de intervenção adequados a cada criança. Exemplo 

disso é o questionário Parental Supervision Attributes Profile Questionnaire (PSAPQ), 

originalmente elaborado por Morrongiello & House, (2004); Morrongiello & Corbett, 

(2006), traduzido e adaptado para a população portuguesa por (Andrade, Carita, 

Cordovil, & Barreiros, 2013). Na versão portuguesa, este questionário foi avaliado 

quanto à compreensão e adequação, assim como, as propriedades psicométricas, a 

consistência interna, a fiabilidade temporal e validade de constructo. Estas avaliações 

sugerem um bom ajustamento da estrutura, contudo, segundo as autoras na versão 

portuguesa surgiram algumas questões de vulnerabilidade na dimensão “crença no 

acaso”, sendo necessário em análises futuras um aprofundamento deste aspeto (Andrade, 

Carita, Cordovil, & Barreiros, 2013). Este questionário é composto por 29 afirmações 

que se agrupam em quatro subescalas: Proteção, Supervisão, Tolerância e Acaso. Alguns 

pais tendem a exercer um controlo psicológico rígido sobre as crianças, que de certa 

forma afetará a sua relação de afetividade com os outros, a sua independência e 

autonomia pessoal (Ribeiro, 2017; Baumrind, 1966). Os pais, mais autoritários, 

demonstram pouca afetividade e elevados níveis de controlo (Ribeiro, 2017; Baumrind, 

1966). Estes pais consideram que as punições, os castigos, o reforço negativo são formas 

de incutir à criança valores como o respeito pela autoridade, o trabalho, a tradição, entre 

outros (Ribeiro, 2017; Baumrind, 1966). 
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A qualidade da relação entre o cuidador e/ou progenitor e a criança pode interferir com a 

probabilidade de ocorrência de comportamentos de risco (Andrade, Carita, Cordovil & 

Barreiros, 2013; Schwebel, et al., 2002). 

Os pais com um comportamento mais permissivo e/ou tolerante, tendem a aceitar mais 

os impulsos das crianças, os seus desejos e ações e evitam situações de autoritarismo, 

controlo ou restrições. Estes são pais pouco ou nada punitivos, que permitem à criança 

aprender com a tentativa-erro, exigindo destas poucas regras e rotinas (Ribeiro, 2017; 

Baumrind, 1966). 

Os atributos de proteção e supervisão parental vão-se alterando consoante o crescimento 

e desenvolvimento da criança, estando pendentes também do sexo da criança, atitudes e 

género do cuidador e/ou progenitor, do contexto familiar e físico onde ambos residem 

(Andrade, Carita, Cordovil & Barreiros, 2012; Morrongiello & House, 2004; 

Morrongiello, et al., 2004; Morrongiello, et al., 2006). 

Na literatura existem referências sobre a relação entre a independência e qualidade de 

atividade das crianças e a redução do número de acidentes e da sua gravidade ( Andrade, 

Carita, Cordovil & Barreiros, 2012). 

Algumas pesquisas evidenciam que até aos 2 anos de idade os progenitores utilizam 

mais a supervisão e o controlo dos perigos como estratégias (Andrade, Carita, Cordovil 

& Barreiros, 2012; Morrongiello, et al., 2006). A partir desta idade os progenitores 

tendem a valorizar mais as regras de segurança (Andrade, Carita, Cordovil & Barreiros, 

2012; Morrongiello, et al., 2006). 

Em suma, é objetivo geral deste estudo compreender a relação entre a supervisão 

parental e o desenvolvimento psicomotor, de crianças com idades entre os 0 e os 5 anos. 
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III. Metodologia 

 
No presente capítulo será abordada a metodologia utilizada neste estudo, ao nível da 

conceção, planeamento e procedimentos usados para atingir os objetivos definidos. Para 

tal, é descrito o tipo de estudo, a amostra, os critérios de inclusão e exclusão, bem como, 

os instrumentos utilizados, os procedimentos e por fim, o tratamento de dados. Assim 

sendo, o presente estudo caracteriza-se como descritivo, transversal, desenvolvimental e 

correlacional. O delineamento transversal é caracterizado pela seleção de sujeitos com a 

faixa etária pretendida. É desenvolvimental por caracterizar o comportamento das 

diferentes faixas etárias. É correlacional porque se apresenta a investigação de fatores do 

contexto ambiental das famílias e influências com o nível de desenvolvimento 

psicomotor das crianças (Morais, 2015; Thomas & Nelson, 2002). 

Para dar seguimento às avaliações das crianças, foi combinado com a diretora do Centro 

Social e Paroquial, um horário das 9:00h às 12:00h, e das 15:00h às 18:00. As crianças 

foram avaliadas de acordo com as salas e faixas etárias estipuladas e acordadas entre 

ambas as partes, e mediante a assinatura do consentimento informado. A avaliação 

decorreu no período de um mês, iniciando a 03/03/2017, com término a 03/04/2017. A 

avaliação das crianças foi elaborada por uma técnica com formação especializada. 

A duração da aplicação da SGS-II teve uma média de 20 a 30 minutos em cada criança. 

A amostra foi constituída por 50 crianças com idades compreendidas entre os 0 e os 5 

anos, sendo 28 do sexo feminino (56%) e 22 do sexo masculino (44%), com idade média 

de 34,08 meses (±14,57). 

As faixas etárias foram classificadas em intervalos que correspondem a: 0-11 meses; 12- 

23 meses; 24-35 meses; 36-47 meses; 48-60 meses. 

Seguidamente é apresentada a tabela 1 com a caracterização da amostra total, em função 

da faixa etária categorizada e do sexo. 
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Tabela 1 - Caracterização da amostra total em função da faixa etária categorizada e do sexo. 
 

Faixa etária 

categorizada 

n 

(50) 

Média de 

Idade (meses) 

Desvio 

Padrão 

(±) 

Sexo 

Masculino 
n (%) 

Feminino 
n (%) 

(0-11 meses) 4 9,25 ±1,30 1 (2%) 3 (6%) 

(12-23 meses) 9 16,11 ±2,96 4 (8%) 5 (10%) 

(24-35 meses) 10 28,7 ±4,00 3 (6%) 7 (14%) 

(36-47 meses) 17 41,77 ±3,47 9 (18%) 8 (16%) 

(48-60 meses) 10 52,5 ±3,26 5 (10%) 5 (10%) 

 

Todas as crianças incluídas no presente estudo obedeceram aos seguintes critérios de 

inclusão: (I) encontrarem-se na faixa etária entre os 0-5 anos; (II) ter sido autorizada a 

sua avaliação, através do consentimento informado assinado pelos pais/encarregados de 

educação. Aos pais/encarregados de educação, bem como às crianças, de acordo com a 

sua idade e nível de desenvolvimento, foram dadas previamente todas as explicações e 

informações acerca dos procedimentos e riscos decorrentes do estudo. 

A amostra foi também composta por 50 pais, sendo que 43 correspondem ao sexo 

feminino (86%) e 7 ao sexo masculino (14%), com média de idade de 36,14 anos 

(±4,347). 

Na tabela 2 estão referenciadas a frequência e a percentagem de atividades de 

enriquecimento curricular frequentadas pelas crianças que compõe a amostra. 

Tabela 2 - Atividades de Enriquecimento Curricular das Crianças (AEC’s) 
 

Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC’s) n (50) (%) 

Música 13 26% 

Natação 2 4% 

Música, Educação Física 2 4% 

Música, Inglês, Educação Física 1 2% 

Natação, Laboratório Cinetemático, Inglês 1 2% 

Música, Inglês, Natação 2 4% 

Música, Natação, Patinagem, Inglês, Ginástica Acrobática, Educação Física, 

Ballet 
1 2% 

Natação, Ginástica Acrobática, Inglês 2 4% 

Inglês 1 2% 

Música, Inglês, Natação, Educação Física 1 2% 

Música, Ginástica Acrobática 3 6% 

Música, Inglês, Ginástica Acrobática 2 4% 

Natação, Inglês 1 2% 

Inglês, Ciências 1 2% 

Música, Inglês, Patinagem, Ginástica Acrobática, Ciências 1 2% 

Música, Natação, Ginástica Acrobática, Inglês 1 2% 

Inglês, Natação, Ginástica Acrobática, Cinetemática 1 2% 

Música, Ginástica Acrobática, Natação, Inglês, Patinagem, Cinetemática, 
Catequese 

1 2% 

Não Aplicável 13 26% 
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Antes de se proceder à análise da tabela salienta-se que algumas crianças não participam 

em Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC’s), outras frequentam apenas uma 

AEC em separado. 

Mediante a análise dos dados verifica-se que a maioria das crianças frequenta AEC’s de 

Música com uma percentagem de 26. 

A tabela 3 tem como conteúdo a descrição dos resultados referentes ao questionário 

sociodemográfico. 

 
Tabela 3 – Resultados do Questionário Sociodemográfico 

 

Variável n (50) (%) 

Pai 7 14% 

Mãe 43 86% 

Condições Habitacionais 

Habitação Apartamento 38 74% 

Habitação Moradia 12 26% 

Com parque infantil 35 70% 

Sem parque infantil 14 28% 

Não se Aplica 1 2% 

Habilitações Académicas 

[6º-12º ano] 21 42% 

[Bacharelato-Pós-Graduação] 21 42% 

[Mestrado-Doutoramento] 8 16% 

Ocupação Parental 

Empregado/a 47 94% 

Desempregado/a 3 6% 

Situação Familiar 

Casado/a ou unido/a de facto 49 98% 

Família Monoparental 1 2% 

Número de Filhos 

1 Filho 25 50% 

2Filhos 22 44% 

3Filhos 2 4% 

4Filhos 1 2% 

Sexo dos Filhos 

Masculino 17 34% 

Feminino 22 44% 

Ambos 11 22% 

Tipo de Parto 

Normal 28 56% 

Natural (com medicação) 10 20% 

Cesariana 10 20% 

Não sabe/Não responde 2 4% 

 
Pode-se considerar que maioritariamente são as mães que acompanham as crianças, 

neste estudo foi demonstrado com uma percentagem de 86%, e pais 14%, com uma 

média de idades de 36,14 anos. Após a análise dos dados verificou-se que a maioria dos 

inquiridos reside em apartamento 76%, e em moradias 24%. Constatou -se ainda que 
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70% dos inquiridos tem parque infantil perto da sua residência, 28% não tem, e a 2% 

não se aplica esta condição. 

No que se refere a habilitações literárias parentais verificou-se que o número de pais que 

tem habilitações entre o 6º e o 12º ano corresponde a uma percentagem de 42%, e no 

mesmo valor encontram-se os pais que têm habilitações entre o bacharelato e a pós- 

graduação 42%, e com mestrado e doutoramento obteve-se uma percentagem de 16%. 

A maioria dos pais está empregado 94%, no desemprego encontram-se 6% dos pais. 

Nas relações conjugais, a esmagadora maioria dos pais são casados ou unidos de facto, 

com uma percentagem de 98% e apenas 2% para famílias monoparentais. 

Relativamente ao número de filhos que compõe o agregado familiar, verificou-se que 

50% dos pais têm apenas um filho, com 2 filhos 22%, com 3 filhos 4% e com 4 filhos 

2%. 

A maioria dos filhos são do sexo feminino 44% e do sexo masculino conseguiu-se 

apurar uma percentagem de 34%, cerca de 22% referiu que tem filhos de ambos os 

sexos. 

A maioria das crianças avaliadas nasceu de parto normal 56%, de parto natural com 

medicação (epidural), nasceram 20%, assim como de cesariana 20% e 4% não sabe /não 

responde. 

 
IV. Procedimentos 

 
Durante todo o estudo foi efetuada a recolha de dados bibliográficos sobre o tema, de 

forma a obter a informação mais atualizada. 

Foram contactados o diretor da Escola de Ciências Humanas e Sociais da Universidade 

de Trás-os-Montes e Alto Douro, a Comissão de Ética (Anexo 2) da mesma 

Universidade, o Centro Social e Paroquial de Nogueira no distrito de Braga, onde foi 

efetuada a recolha de dados. 

Foi entregue aos encarregados de educação das crianças abrangidas o consentimento 

informado, com o intuito de proceder à autorização necessária para a recolha de dados, 

(Anexo 3). Foi explicado aos pais o intuito do estudo. Foi acordado com a direção do 

Centro Social e Paroquial a entrega aos encarregados de educação do Questionário 

Sociodemográfico e Anamnese (Anexo 4) e do PSAPQ (Anexo 5), e as datas de recolha 

de dados da SGS II (Anexo 6). 
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Por último serão expostas as principais conclusões, assim como as limitações e 

recomendações para eventuais futuras investigações. 

Após a recolha e categorização dos dados todos foi iniciada a introdução e análise dos 

dados com base no programa estatístico Statistical Package for the Social Sciences 

(IBM SPSS) na versão 25 seguindo-se a discussão dos mesmos. No tratamento de dados 

foi utilizado o tratamento estatístico descritivo, através das medidas de tendência central 

(média, desvio padrão). Para verificar a associação entre variáveis foi utilizada a 

correlação de Spearman. O nível de significância considerado foi de (p <0,05). Para 

comparar a supervisão e proteção parental de pais com um ou mais filhos, foi o usado o 

teste não paramétrico de Mann-Whitney. 

V. Instrumentos 

 
Para efetuar a avaliação do desenvolvimento psicomotor das crianças foi utilizada a 

Schedule of Growing Skills II (SGS II) (Bellman, Lingam, & Aukett, 2012). A sua 

aplicação é individual e permite identificar o nível de desenvolvimento da criança em 

nove áreas distintas: (I) Controlo Postural Passivo (CPP: 0-6 meses); (II) Controlo 

Postural Ativo (CPA: 0- 12meses); (III) Locomoção (LO: 9-60 meses); (IV) 

Manipulação (MA: 0-60 meses); (V) Visão (VI: 0-60 meses); (VI) Audição e 

Linguagem (AL: 0-60 meses); (VII) Fala e Linguagem (FL: 0-60 meses); (VIII) 

Interação Social (IS: 0-60 meses); (IX) Autonomia Pessoal (AP: 6-60 meses), em 

catorze níveis de idade. Integra também uma área Cognitiva (COG: 3-60 meses), 

extraída a partir das nove áreas existentes (Afonso, 2014; Rocha, Machado & Ferreira, 

2003, 2011; 2012). Através desta escala é possível comparar os resultados obtidos com 

os que seriam de esperar a idade cronológica e a idade efetiva em que a criança se 

encontra, e são evidenciadas as áreas fortes, fracas e intermédias da criança (Gonçalves 

2015; Afonso, 2014). 

A pontuação do item mais elevado que cada criança cumpre em cada subescala é 

transferida para uma folha de perfil e, caso o desempenho da criança esteja no intervalo 

esperado para a sua idade cronológica, considera-se que o seu desenvolvimento é 

normal. Se o seu desempenho estiver abaixo do esperado para a sua idade cronológica, 

recomenda-se uma avaliação mais exaustiva do desenvolvimento (Gonçalves 2015; 

Bedford, et al., 2013). 
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De acordo com um estudo realizado, à população portuguesa, por Afonso (2014) a 

consistência interna da SGS II é considerada adequada e excelente (≥ 0,7), com 

características psicométricas adequadas para a sua utilização em crianças portuguesas 

(Varajidás, et al., 2017). 

Para uma perceção mais eficaz do desenvolvimento psicomotor, segundo a escala SGS 

II, considera-se que: (0) = ao desenvolvimento psicomotor esperado para a idade; (+1)= 

a um desvio padrão acima do desenvolvimento esperado para a idade; (+2)= a dois 

desvios padrões acima do desenvolvimento esperado para a idade; (-1)= um desvio 

padrão abaixo do desenvolvimento esperado para a idade; (-2)= a dois desvios padrões 

abaixo do desenvolvimento esperado para a idade (Afonso, 2014). Se a criança 

apresentar resultados que se encontrem num intervalo abaixo da sua idade cronológica, 

os resultados podem ser questionáveis, sendo conduzida uma nova avaliação, dentro de 

6 meses (Gonçalves, 2015). 

Para avaliar o perfil de supervisão parental utilizou-se o Parental Supervision Attributes 

Profile Questionnaire (PSAPQ), originalmente elaborado por Morrongiello & House, 

(2006; Morrongiello & Corbett, 2006), de forma a que fosse possível efetuar uma 

associação entre o comportamento de supervisão e proteção parental e o 

desenvolvimento psicomotor da criança. No PSAPQ os itens questionados aos pais 

foram avaliados consoante a indicação do autor da escala: Proteção (9 itens), Supervisão 

(9 itens), Tolerância ao risco (8 itens), e Acaso (3 itens) (Morrongiello & Corbett, 2006). 

- Proteção (9 itens): eu mantenho-o (a) afastado de qualquer coisa que possa 

ser perigosa; estou sempre perto do meu filho (a), de modo a ajudá-lo (a) rapidamente; 

protejo muito o meu filho (a); mantenho sempre o meu filho (a) debaixo de olho; tenho 

sempre o meu filho (a) ao meu alcance; antes de deixar o meu filho (a) fazer qualquer 

coisa sozinho (a) experimento primeiro com ele (a); estou sempre com medo de que 

possa acontecer algo ao meu filho (a); penso em todos os perigos que podem ocorrer; 

evito que o meu filho (a) brinque com jogos mais violentos ou que faça coisas em que se 

possa magoar; 

- Supervisão (9 itens): estou sempre a olhar para o meu filho (a), para ver o que 

está a fazer; aviso-o (a) sobre o que se pode tornar perigoso; certifico-me onde está o 

meu filho (a) e o que está a fazer; confio que brinque sozinho (a) sem supervisão 

permanente; fico sempre perto do meu filho (a) quando está a brincar com qualquer 

equipamento (ex: baloiço, escorrega); tenho um grande sentido de responsabilidade; 

deixo o meu filho (a) brincar à vontade; sei exatamente o que o meu filho (a) está a 
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fazer (ex: enquanto falo com uma amiga); encorajo o meu filho (a) a experimentar coisas 

novas; 

- Tolerância ao risco (8 itens): penso que as situações de risco servem como 

aprendizagem; deixo o meu filho (a) correr pequenos riscos se a situação for muito 

divertida; espero que ele/ela se desembarace antes de intervir; deixo o meu filho (a) 

correr alguns riscos no que faz; digo para mim mesmo (a) que posso deixá-lo (a) brincar 

sozinho (a) à vontade; estou sempre na expectativa com o que o meu filho (a) faz; deixo 

o meu filho (a) tomar as suas próprias decisões (ex: descer o escorrega de barriga para 

baixo); encorajo o meu filho (a) a correr riscos se tal o divertir enquanto brinca (ex: 

saltar escadas, trepar um muro); e por último; 

- Acaso (3 itens): atribuo essencialmente ao acaso o facto do meu filho (a) 

poder ou não magoar-se; se o meu filho (a) se magoa, penso que é por azar; a sorte tem 

um papel determinante no que pode acontecer. 

Este questionário apresenta-se numa escala tipo Likert de 5 pontos, sendo que (1= 

Nunca; 2= Algumas vezes; 3= Repetidamente; 4= A maioria das vezes; 5= Sempre). A 

pontuação final é calculada segundo a média obtida em cada item. Os valores obtidos em 

cada subescala correspondem às diferentes dimensões de supervisão parental 

(Morrongiello & Corbett, 2006). 
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VI. Apresentação de Resultados 

 
A amostra foi constituída por 50 crianças dos 0 aos 5 anos, com idade média de 34,08 

meses, sendo 56% do sexo feminino e 44% do sexo masculino. Todas estas crianças 

avaliadas frequentam o pré-escolar. No que se refere a atividades de enriquecimento 

curricular, 26% das crianças frequentam aulas de música. 

Neste estudo também participaram 50 pais, em que 86% corresponde a mães e 14% a 

pais, com média de idades de 36,14 anos. No que se refere às características familiares, 

98% dos pais inquiridos são casados ou unidos de facto; 94% dos pais tem uma 

ocupação profissional, ou seja, está a trabalhar, face a 6% que se encontram em situação 

de desemprego. A maioria vive em apartamentos 76% onde existe um parque infantil 

próximo 70%, onde podem levar as crianças para brincar. 

Na tabela 4 é apresentada a distribuição da amostra total de acordo com os valores 

médios obtidos nas competências psicomotoras por faixa etária. 

 
Tabela 4 - Distribuição da amostra total de acordo com os valores médios obtidos nas competências 

psicomotoras por faixa etária 
 

Faixa etária 
n 

(50) 

Média de 

idade (meses) 
CPP CPA LO MA VI AL FL IS AP COG 

(0-11meses) 4 9,25 - 0 0 0 +1 0 +1 +1 0 +1 

(12-23meses) 9 16,11 - - +1 0 -1 -1 -1 0 +1 -1 

(24-35 meses) 10 28,7 - - 0 -1 -1 0 -2 -1 -1 -1 

(36-47 meses) 17 41,77 - - -1 -1 0 -1 -1 -1 0 -1 

(48-60 meses) 10 52,5 - - 0 0 0 0 0 0 +1 0 

Legenda: Controlo Postural Passivo (CPP); Controlo Postural Ativo (CPA); Locomoção (LO); Manipulação (MA); VI 

(Visuais); Audição e Linguagem (AL); Fala e Linguagem (FL); Interação Social (IS); Autonomia Pessoal (AP); 

Cognitivas (COG); 0--» desenvolvimento psicomotor esperado para a idade; +1--» um desvio padrão acima do 

desenvolvimento esperado para a idade; +2--» dois desvios padrões acima do desenvolvimento esperado para a idade; 

-1--» um desvio padrão abaixo do desenvolvimento esperado para a idade; -2--» dois desvios padrões abaixo do 

desenvolvimento esperado para a idade. 

 

 

Da análise dos resultados obtidos na tabela 4 verificou-se que as crianças com idades 

compreendidas entre os 0-11 meses obtiveram resultados esperados para a faixa etária 

em todas as áreas de desenvolvimento. As crianças situadas na faixa etária entre os 12- 

23 meses apresentaram resultados questionáveis do ponto de vista psicomotor no que se 

refere às Competências Visuais, na Audição e Linguagem, na Fala e Linguagem e nas 

Competências Cognitivas. 
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As crianças da faixa etária dos 24-35 meses apresentaram resultados questionáveis e de 

atraso praticamente em todas as áreas de desenvolvimento, exceto na Locomoção e na 

Audição e Linguagem. 

Na faixa etária dos 36-47 meses, verificou-se que as crianças apresentaram resultados 

questionáveis nas Competências Locomotoras, nas Manipulativas, na Audição e 

Linguagem, na Fala e Linguagem, na Interação Social e nas Competências Cognitivas. 

Encontram-se dentro do esperado para a sua faixa etária nas Competências Visuais e na 

Autonomia Pessoal. 

Os resultados apresentados pela faixa etária dos 48-60 meses estão de acordo com o 

esperado para esta faixa etária praticamente em todas as competências. 

Na tabela 5 estão descritos os valores da correlação entre o PSAPQ e a SGS II para a 

faixa etária dos 0 aos 11 meses de idade. 

 
Tabela 5 - Correlação entre o PSAPQ e a SGSII para as crianças dos 0 aos 11 meses. 

 
 

N=4 

PSAPQ CPP CPA LO MA VI FL AL IS AP COG 

Proteção Parental - ,447 ,894 ,258 ,105 ,447 -,316 ,316 ,000 ,105 

Tolerância Parental - ,236 -,943 -,544 -,500 ,236 ,000 -,389 -,236 -,500 

Supervisão Parental - ,447 ,894 ,258 ,105 ,447 -,316 ,316 ,000 ,105 

Acaso Parental - ,447 ,000 ,258 -,949 ,447 ,316 -,738 -,894 -,949 

Legenda: **A correlação é significativa no nível 0,01. 

CPP (Controlo Postural Passivo); CPA (Controlo Postural Ativo); MA (Manipulativas); LO (Locomotoras); VI 

(Visuais); FL (Fala e Linguagem); AL (Audição e Linguagem); IS (Interação Social); AP (Autonomia Pessoal); COG 

(Cognitivas). 

 
 

Na tabela 6 apresenta-se a correlação entre o PSAPQ e a SGS II para a faixa etária dos 

12 aos 23 meses de idade. 

Tabela 6 - Correlação entre o PSAPQ e a SGSII para as crianças dos 12 aos 23 meses. 
 

N=9 

PSAPQ CPP CPA LO MA VI FL AL IS AP COG 

Proteção Parental - - -,080 ,243 ,000 -,087 ,054 ,272 ,108 ,181 

Tolerância Parental - - ,338 ,052 ,679* ,000 -,063 ,103 ,094 ,103 

Supervisão Parental - - ,442 ,670* ,193 ,183 ,233 ,259 ,642 ,211 

Acaso Parental - - ,525 ,402 ,455 ,498 ,460 ,546 ,398 ,541 

Legenda: ** A correlação é significativa no nível 0,01 
* A correlação é significativa no nível 0,05. 

 
CPP (Controlo Postural Passivo); CPA (Controlo Postural Ativo); MA (Manipulativas); LO (Locomotoras); VI 

(Visuais); FL (Fala e Linguagem); AL (Audição e Linguagem); IS (Interação Social); AP (Autonomia Pessoal); COG 
(Cognitivas). 
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Verificou-se a existência de duas correlações positivas entre a Tolerância Parental e as 

Competências Visuais (rho=,679), e a Supervisão Parental e as Competências 

Manipulativas (rho=,670). 

Na tabela 7 são apresentadas as correlações entre o PSAPQ e a SGSII para as crianças 

dos 24 aos 35 meses de idade. 

Tabela 7 - Correlação entre o PSAPQ e a SGSII para as crianças dos 24 aos 35 meses. 
 

N=10 

PSAPQ CPP CPA LO MA VI FL AL IS AP COG 

Proteção 

Parental 
- - ,413 ,593 ,343 ,140 ,775** ,281 ,343 ,411 

Tolerância 

Parental 
- - -,609 -,626 -,542 -,307 -,627 -,674* 

- 

,833** 

- 

,780** 

Supervisão 

Parental 
- - ,575 ,823** ,530 ,551 ,715* ,720* ,543 ,694* 

Acaso Parental - - ,159 -,046 -,187 -,092 ,169 -,241 -,203 -,158 

Legenda: ** A correlação é significativa no nível 0,01 

* A correlação é significativa no nível 0,05. 

CPP (Controlo Postural Passivo); CPA (Controlo Postural Ativo); MA (Manipulativas); LO (Locomotoras); VI 

(Visuais); FL (Fala e Linguagem); AL (Audição e Linguagem); IS (Interação Social); AP (Autonom ia Pessoal); COG 

(Cognitivas). 

 
No que se refere aos resultados da tabela 7, verificou-se a existência de uma correlação 

positiva entre a Proteção Parental e as Competências de Audição e Linguagem 

(rho=,775). Verificou-se também uma correlação positiva entre a Supervisão Parental 

e as Competências Manipulativas (rho=,823). Nesta variável de Supervisão Parental 

constatou-se a existência de correlações positivas com as Competências de Audição e 

Linguagem (rho=,715), na Interação Social (rho=,720) e nas Competências 

Cognitivas (rho=,694). 

Constatou-se ainda a existência de correlações negativas, nomeadamente, na Tolerância 

Parental e a Interação Social (rho= -,674), na Autonomia Pessoal (rho= -,833) e nas 

Competências Cognitivas (rho= -,780). 

Na tabela 8 são apresentadas as correlações entre o PSAPQ e a SGSII para as crianças 

dos 36 aos 47 meses de idade. 
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Tabela 8 – Correlação entre o PSAPQ e a SGSII para as crianças dos 36 aos 47 meses. 

 
 

N=17 

PSAPQ CPP CPA LO MA VI FL AL IS AP COG 

Proteção Parental - - -,258 -,299 ,195 -,251 ,113 ,061 ,170 -,020 

Tolerância Parental - - ,074 ,116 -,044 -,211 ,045 ,151 -,136 ,271 

Supervisão Parental - - -,188 -,329 ,042 -,128 -,279 ,046 ,287 -,257 

Acaso Parental - - -,144 -,126 ,062 -,448 -,156 -,002 -,233 -,257 

Legenda: * A correlação é significativa no nível 0,05 
** A correlação é significativa no nível 0,01 

CPP (Controlo Postural Passivo); CPA (Controlo Postural Ativo); MA (Manipulativas); LO (Locomotoras); VI 

(Visuais); FL (Fala e Linguagem); AL (Audição e Linguagem); IS (Interação Social); AP (Autonomia Pessoal); COG 

(Cognitivas). 

 
 

Não são apresentados, nesta tabela, dados estatisticamente significativos. 

Como se pode observar não foram encontradas quaisquer correlações entre o PSAPQ e a 

SGSII para as crianças dos 48 aos 60 meses de idade, como se pode verificar na tabela 9.  

 
Tabela 9 - Correlação entre o PSAPQ e a SGSII para as crianças dos 48 aos 60 meses. 

 
 

N=10 

PSAPQ CPP CPA LO MA VI FL AL IS AP COG 

Proteção Parental - - ,261 -,150 -,397 -,185 -,041 -,028 -,615 -,304 

Tolerância Parental - - -,114 -,425 ,476 ,198 -,044 -,150 -,052 -,221 

Supervisão Parental - - -,065 ,109 ,546 -,192 ,092 ,281 -,217 ,190 

Acaso Parental - - ,000 ,155 -,183 -,254 -,093 -,318 -,046 ,003 

Legenda: * A correlação é significativa no nível 0,05 (bilateral). 

** A correlação é significativa no nível 0,01 (bilateral). 

CPP (Controlo Postural Passivo); CPA (Controlo Postural Ativo); MA (Manipulativas); LO 

(Locomotoras); VI (Visuais); FL (Fala e Linguagem); AL (Audição e Linguagem); IS (Interação Social); 

AP (Autonomia Pessoal); COG (Cognitivas). 
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VI. Discussão de Resultados 

 
Foi objetivo geral deste trabalho compreender a relação entre a supervisão parental e o 

desenvolvimento psicomotor, de crianças com idades entre os 0 e os 5 anos. 

Com o decorrer do tempo e numa era em que primam as novas tecnologias, tem-se 

verificado uma predisposição para que as crianças tenham uma vida mais sedentária, 

sendo precoce e facilitado o seu contacto com a tecnologia (televisão, computador, 

tablet, telemóvel), e pouco estimulada nas habilidades motoras e psicomotoras. São 

inúmeras as mudanças a nível social principalmente no que se refere aos contextos 

vividos pelas crianças, onde existe maior diversidade cultural, as rotinas de vida 

alteradas, hábitos sedentários, densidade urbana, mobilidade social, e todas estas rotinas 

têm vindo a ser alteradas mediante a idade da criança, o estatuto social, e as atitudes 

parentais (Neto, 1999). Todas estas limitações ou rotinas incutidas à criança podem 

alterar a sua linguagem recetiva, ou seja, a linguagem que a criança interpreta, a sua 

perceção e a compreensão das palavras (Pedrosa & Temudo, 2004), o que 

posteriormente se pode traduzir em dificuldades de aprendizagem, uma vez que a 

criança não interpreta corretamente o que lhe é dito. 

Para que o desenvolvimento psicomotor seja harmonioso é necessário que o equilíbrio 

postural esteja em consonância com todas as outras aquisições, mas, este é essencial pois 

é a base para todos os movimentos, sendo influenciado pelos sistemas sensoriais: visual, 

vestibular e propriocetivo (Meereis, Lemos, Pranke, Alves, Teixeira & Mota, 2011). A 

compreensão da linguagem verbal é absorvida pela criança, primeiro como uma 

experiência corporal, depois como uma experiência verbal (Dias, 2015; Fonseca, 1999; 

Cruz, 2009; Kranowitz, 2005). 

Pretende-se ainda com este estudo demonstrar, tal como refere (Neto, 1999) que o nível 

de preenchimento de atividades de enriquecimento curricular, no tempo livre de que as 

crianças dispõem, está pendente de alguns fatores, como as habilitações académicas, a 

classe social, a constituição familiar, os horários referentes a estas AEC’s, bem como as 

dificuldades económicas que assoberbam os pais. 

A maioria das crianças, deste estudo, tem AEC de componente musical, o que é 

relevante, uma vez que a música potencia o desenvolvimento cognitivo, a imaginação, a  
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linguagem, a memória e atenção e contribui eficazmente para o processo de ensino- 

aprendizagem (Carvalho & Lima, 2015; Gordon, 2000). 

A ausência de espaços verdes nas áreas limítrofes da habitação é também considerada 

por alguns autores, um entrave ao desenvolvimento infantil típico (Morais, 2016; Ahnert 

& Schneider, 2007; Williams & Hodges, 2005; Sibley & Etnier, 2003), contudo, neste 

estudo verificou-se que a maioria das habitações em que vive a nossa amostra tem 

parque infantil nas áreas limítrofes. 

Existem algumas expectativas familiares que os pais tentam incutir às crianças, como os 

cuidados, a proteção, aprendizagem afetiva, a construção de identidades e vínculos 

relacionais, em que as crianças serão capazes, num futuro próximo ou mais longínquo, 

efetuar a sua inserção social na comunidade em que vivem, porém, se estas expectativas 

parentais não forem garantidas, pode ocorrer o inverso, tornando-se contraproducente 

(Scalha, Souza, Boffi & Carvalho, 2010; Brant, 2005). Assim, para os autores, a relação 

família-criança-brincadeira é essencial para que se consiga atingir de certa forma, um 

equilíbrio emocional na criança, fazendo com que ela aprenda sem se aperceber (Scalha, 

Souza, Boffi & Carvalho, 2010; Brant, 2005; Cunha, 1997; Lorenzini, 2002; Moura & 

Silva, 2005). 

Posto isto, no que se refere ao estudo das correlações entre as questões do PSAPQ e a 

SGSII, observaram-se dados estatisticamente significativos na faixa etária dos 12 -23 

meses, nas questões da Tolerância Parental e nas Competências Visuais. Este resultado 

pode dar a indicação de que nesta faixa etária, os pais utilizam mais a supervisão e o 

controlo dos perigos como estratégias para minimizar as lesões, tal como referem 

(Andrade, Carita, Cordovil, & Barreiros, 2013). 

Nesta faixa etária verificou-se ainda a existência de uma correlação positiva na 

Supervisão Parental e nas Competências Manipulativas, o que poderá indicar que quanto 

mais a criança desenvolve a sua preensão e a manipulação de objetos, mais os pais 

tendem a supervisioná-las. Nesta faixa etária as suas capacidades motoras estão a 

aprimorar-se, particularmente no que se refere à motricidade fina (Castelão, 2013). 

Na faixa etária dos 24-35 meses, existe uma maior prevalência de correlações. Assim 

sendo, verificou-se a existência de uma correlação positiva muito significativa no que 

respeita à Proteção Parental e as Competências de Audição e Linguagem, uma vez que o 

número de palavras na linguagem recetiva é bastante mais elevado do que na linguagem 

expressiva. A criança consegue nesta fase, desenvolver a construção frásica de forma 

simplista (Gonçalves, 2012), mas para que tal aconteça, é necessário que a criança ouça, 
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perceba e interprete o que lhe é dito. Existe também nesta faixa etária uma correlação 

positiva, bastante significativa, entre a Supervisão Parental e as Competências 

Manipulativas. Esta correlação poderá justificar-se pelo facto de que é nesta faixa etária 

que as crianças começam a desenvolver capacidades motoras, em que são necessários 

movimentos finos e precisos, como é o caso de recortar, desenhar e pintar (Fontinha, 

2014). Para que estes movimentos sejam executados, é necessário que a criança tenha 

adquirido e aperfeiçoado a sua consciência corporal, a capacidade de planificação 

motora, a força muscular, a coordenação motora e óculo-manual e a integração sensorial 

(Fonseca, 2007; Fontinha, 2014). Ainda na Supervisão Parental, verificou-se uma 

correlação positiva nas Competências de Audição e Linguagem. O sistema auditivo 

humano diferencia-se das outras espécies porque desenvolve a capacidade de receber, 

interpretar e reagir à linguagem de forma complexa (Cardoso, 2013; Azevedo, 2011). 

Além da importância na deteção, discriminação, localização, reconhecimento e 

compreensão dos sons, o sistema auditivo é ainda importante para manter o equilíbrio 

(Cardoso, 2013; Azevedo, 2011). 

Na Supervisão Parental  verificaram-se mais correlações com relevância  estatística,  no 

que se refere às Competências de Interação Social e nas Competências Cognitivas, nas 

crianças da faixa etária dos 24-35 meses de idade. A criança ao ser inserida na creche irá 

conhecer um ambiente diferente do que está habituada, terá de dividir brinquedos, vai 

deparar-se com ritmos diferentes dos seus, aprenderá a brincar em sociedade, a distribuir 

papéis importantes no seu desenvolvimento e na construção do seu imaginário, que 

posteriormente passará a ações (Rosa, 2014). Esta interação é importante porque nesta 

fase a criança já deverá conseguir imitar atividades e comportamentos dos adultos, como 

lavar a louça, pentear bonecas, maquilhar-se. Nesta faixa etária a criança sente muita 

curiosidade, tendendo a questionar “porquê?”. É também nesta fase que a criança 

desenvolve competências que a auxiliarão quando tiver de juntar as competências 

motoras e a linguagem, como por exemplo: “se eu fizer isto, acontece aquilo”. Este 

período caracteriza-se também pela consciência de si, a criança começa a tomar 

consciência do “eu”, que a ajudará no desenvolvimento cognitivo (Friedmann, et al., 

2013). As crianças estão numa fase de descobertas, nesta faixa etária, e os pais tendem a 

ser mais supervisores e a exercer funções de proteção, pois o risco de lesão é elevado 

(Andrade, Carita, Cordovil, & Barreiros, 2013).Neste estudo, o perfil de supervisão 

parental está associado a pais com mais idade, com menos habilitações académicas, pais 

de filhos únicos e pais de crianças mais novas, sendo apresentados como mais vigilantes 



45  

e que tomam precauções no que se refere a medidas preventivas, relativamente a lesões 

(Andrade, Carita, Cordovil, & Barreiros, 2013). 

Ainda na faixa etária dos 24-35 meses, verificaram-se três correlações negativas, com 

significância estatística, no que se refere à Tolerância Parental e as Competências de 

Interação Social as Competências de Autonomia Pessoal e as Competências Cognitivas. 

Os pais mais tolerantes têm um estilo mais permissivo no que respeita à aceitação de 

impulsos, desejos e ações tomadas pelas crianças. São pais menos punitivos e permitem 

a autorregulação da própria criança, e que esta tome as suas próprias decisões, exigindo 

poucas regras e rotinas (Ribeiro, 2017; Baumrind, 1967, 1971). Estes pais são mais 

tolerantes e as crianças apresentam menos risco de lesão, porque têm pais mais 

permissivos e descontraídos. No que se refere à Interação Social, é necessário que pré- 

exista uma relação de vinculação maternal tranquilizante e segura, para que a criança 

seja socialmente mais competente e menos ansiosa, o que fará com que a sua interação 

com os pares seja facilitada (Santos, 2015). Sendo assim, no que se refere à tolerância 

dos pais, estes podem não transmitir segurança na sua relação com a criança, o que 

potenciará dificuldades de ligação com as demais. Para qualquer criança em 

desenvolvimento e para a construção da sua personalidade, é essencial a interiorização 

da autonomia, a todos os níveis, na alimentação, no vestir, na linguagem, na tomada de 

decisões, nas suas próprias escolhas, de forma a que assuma as responsabilidades 

pessoais e sociais inerente à sua subsistência. Muitas vezes, esta autonomia é ceifada 

pelos progenitores, dada a sua permissividade e ausência de regras (Pereira, 2014). As 

Competências Cognitivas são essenciais para que a criança consiga processar 

informações, perceber, integrar, compreender e responder adequadamente aos estímulos 

do ambiente. É necessário que a criança tenha um ambiente saudável à sua volta, rico em 

experiências, e um suporte afetivo-emocional que lhe traduza bem-estar e promova o seu 

desenvolvimento adequado (Andrade, et al., 2005). 

Os resultados  mais preocupantes, neste  estudo,  centram-se  na  faixa  etária  dos 24-35 

meses, em que as crianças apresentaram atraso de desenvolvimento psicomotor nas 

Competências da Fala e Linguagem. Este atraso de desenvolvimento nas Competências 

da Fala e Linguagem podem ter como base uma Perturbação do Desenvolvimento da 

Linguagem, caracterizada por uma inteligência verbal que se desenvolve mais 

lentamente do que a inteligência noutros domínios cognitivos. Esta perturbação afeta 

todos os tipos de linguagem (oral, escrita, leitura labial, gestual e Braille), afeta ainda a 

memória    verbal,    estando    patente   a    dificuldade   da    criança    relativamente ao 
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processamento auditivo, visual e linguístico (Pedrosa & Temudo, 2004). Entre as causas 

mais frequentes de atraso da linguagem, pode encontrar-se o défice de audição, o atraso 

de desenvolvimento, a prematuridade, a perturbação do espetro do autismo, a falta de 

estimulação, e ainda o mutismo seletivo, em que a criança só fala em determinados 

ambientes, onde se sente mais confortável (Sociedade Portuguesa de Neuropediatria, 

2018). Estas crianças, e mediante os resultados obtidos na avaliação, deverão ser 

encaminhadas para Terapia da Fala, Otorrinolaringologia e Neuropediatria para 

efetuarem uma avaliação mais exaustiva. Esta faixa etária apresenta ainda, resultados 

questionáveis, no que se refere a quase todas as Competências, exceto, na Locomoção e 

na Audição e Linguagem que se encontram dentro do estipulado para a sua faixa etária. 

Embora estes resultados levem à conclusão de que está patente um atraso global do 

desenvolvimento psicomotor, que não é mais do que um atraso significativo em vários 

domínios do desenvolvimento, como a locomoção, manipulação, a linguagem, a 

cognição, competências sociais e pessoais, assim como as atividades da vida diária 

(Ferreira, 2004), estas crianças deverão ser avaliadas por um médico especialista, de 

forma a excluir todas as possibilidades. 

Na faixa etária dos 36-47 meses, as crianças apresentaram resultados questionáveis em 

quase todas as competências, exceto nas Competências Visuais e na Autonomia Pessoal, 

que se encontraram dentro do que é expectável para a sua idade cronológica. Estes 

resultados são preocupantes uma vez que, nestas idades, todas as tarefas 

desenvolvimentais relativas ao desenvolvimento psicomotor estão em fase de 

consolidação (Williams & Hodges, 2005). 

No que se refere às crianças com intervalo etário compreendido entre os 48-60 meses, 

verificou-se que os valores apurados estão de acordo com a sua faixa etária em quase 

todas as competências, ou seja, o seu desenvolvimento psicomotor está dentro do que é 

expectável para a sua idade. 

Os perfis de supervisão são o resultado da decisão do cuidador relativamente aos 

comportamentos de risco em crianças. Estes perfis são influenciados por diversos 

fatores. 

Alguns autores (Ribeiro, 2017; Andrade, Carita, Cordovil & Barreiros, 2013; Castelão, 

2013) referem que existem diferenças significativas no perfil de proteção e supervisão 

parental, nos pais que têm um ou mais filhos. Neste estudo, esse facto não se verificou, 

não existem diferenças entre os pais com um ou mais filhos. 
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Estes resultados sugerem alguma prudência e a necessidade de uma reavaliação de 16% 

das crianças num prazo de 6 meses, 12% deverá ser encaminhada para Terapia da Fala, 

4% deverá ser encaminhado para Psicomotricidade, 4% deverá ter acompanhamento de 

Neuropediatria e 2% deverá efetuar consulta de Otorrinolaringologia. 

Há muito tempo os profissionais são unânimes na opinião de se iniciar uma intervenção 

o mais precocemente possível, e nas vantagens associadas, nomeadamente com crianças 

que apresentam atraso de desenvolvimento, contudo, para que esta intervenção seja 

eficaz e indicada, a criança deverá efetuar rastreios e avaliações com profissionais 

indicados e especializados, de modo a que sejam identificadas as suas dificuldades, quer 

ao nível da saúde, quer educacionais (Felgueiras, Bairrão, & Pimentel, 2003). É 

essencial para o desenvolvimento da criança a articulação, comunicação e entendimento 

entre os profissionais que a acompanham, (sejam eles médicos, terapeutas, educadores, 

professores e auxiliares), a família e os desejos e limitações da própria criança (Almeida, 

2004). 

Uma equipa multidisciplinar auxiliará certamente a criança, os pais e os educadores para 

que o seu desenvolvimento seja o mais adequado e harmonioso possível (Almeida, 

2004). 
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VII. Conclusões 

 
O objetivo geral deste estudo foi compreender a relação entre a supervisão parental e o 

desenvolvimento psicomotor de crianças com idades entre os 0 e os 5 anos. No que se 

refere ao conhecimento do perfil psicomotor das crianças dos 0 aos 5 anos, verificou-se 

que as crianças na faixa etária dos 24 aos 35 meses apresentaram níveis de atraso de 

desenvolvimento psicomotor, em quase todas as competências, exceto, nas competências 

de locomoção e na audição e linguagem. 

No que se refere ao conhecimento do perfil de supervisão parental, verificou-se que os 

pais desta amostra são maioritariamente supervisores, com ênfase na faixa etária dos 24 

aos 35 meses. 

Assim, conclui-se que as crianças com maior proteção parental, apresentam maiores 

dificuldades na área da audição e linguagem, na faixa etária dos 24-35 meses. Já no que 

se refere à tolerância parental, pode-se constatar que os pais desta amostra são tolerantes 

com as crianças e com as suas lesões, nomeadamente no que concerne às competências 

de interação social, autonomia pessoal e nas competências cognitivas, no período dos 

24-35 meses. Relativamente à supervisão parental, neste estudo, verificou-se que os pais 

exercem função de supervisores, maioritariamente, nas competências manipulativas, na 

audição e linguagem, na interação social e nas competências cognitivas, na fase de 

desenvolvimento dos 24-35 meses. 

 
Limitações do estudo: Durante o estudo verificaram-se algumas limitações, como o 

facto de ser só uma investigadora para avaliar o desenvolvimento psicomotor das 

crianças; o número de indivíduos da amostra, que poderia ter sido número mais elevado; 

assim como, a escassez de instrumentos de avaliação do desenvolvimento psicomotor. 

 
Propostas futuras: Em estudos futuros, sugere-se um número mais expressivo da 

amostra, uma recolha de dados mais exaustiva no que diz respeito ao histórico de 

experiências vividas anteriormente pela criança. Sugere-se ainda que as crianças possam 

usufruir de sessões de Psicomotricidade de forma a potencializar-lhes uma infância mais 

vivida e mais experienciada. 
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VII. Anexos 

 
Anexo 1 – Email de Pedido de Colaboração Institucional 

 

 
 

Sandra Pinheiro 

Nogueira- Braga 

Email: sandra.pinheiro.pmt@gmail.com 

Contacto: 962874984 

 

Braga, 17 de fevereiro de 2017 

 
 

Exmos. Srs. Diretores do Centro Social e Paroquial de Nogueira, Exma. Sra. Dra. Marta, 

 
 

O meu nome é Sandra Pinheiro e no âmbito do Mestrado em Ciências da Educação: 

Especialização em Educação Especial, domínio cognitivo e motor da Universidade de 

Trás-os-Montes e Alto Douro, estou neste momento a desenvolver uma investigação 

relacionada com o Perfil de Supervisão Parental e o Desenvolvimento Psicomotor em 

Crianças dos 0 aos 5 anos. Para o desenvolvimento desta investigação um dos métodos 

utilizados passa por um breve questionário de autopreenchimento parental, a aplicação 

de uma escala de desenvolvimento infantil, aplicada por técnicos especializados. Assim, 

venho por este meio solicitar a vossa colaboração, de forma a poder realizar esta 

investigação com as crianças que frequentam o Vosso centro. 

 
Agradeço desde já a atenção dispensada. 

Com os melhores cumprimentos, 

Atentamente 

 
A investigadora: Sandra Pinheiro 

mailto:sandra.pinheiro.pmt@gmail.com
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Anexo 2 – Parecer da Comissão de Ética da UTAD 
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Anexo 3 – Consentimento Informado 
 
 

UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO  
 

Está a ser realizado na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, no Departamento de Educação e 

Psicologia, uma investigação no âmbito do Mestrado de Especialização em Educação Especial, Domínio 

Cognitivo e Motor, que tem como principal objetivo verificar a Perfil de Supervisão Parental e 

Desenvolvimento Psicomotor em Crianças dos 0 aos 5 anos de idade. 

Para a concretização do objetivo mencionado e a recolha de dados que dele decorre, solicitamos o 

preenchimento do questionário Sociodemográfico e Anamnese, o questionário de Supervisão Parental 

numa Perspetiva de Segurança Infantil, para a referida investigação, bem como autorização para aplicar a 

Escala de Avaliação das Competências do Desenvolvimento Infantil - SGS II ao seu educando. 

De acordo com os requisitos éticos da investigação, mais se acrescenta que a participação é voluntária e 

que todos os dados são confidenciais. 

Decorrente do exposto, solicitamos a prestimosa colaboração para o preenchimento dos questionários, 

acreditando que o fará de forma voluntária e sincera. 

Se pretender esclarecimentos adicionais poderá contactar a responsável, através do seguinte endereço: 

sandra.pinheiro.pmt@gmail.com 

Agradecemos desde já a sua colaboração. 

A investigadora, 

 

 

Declaro ter lido e compreendido este documento, bem como as informações que me foram fornecidas pela 

pessoa que acima assina. Foi-me garantida a possibilidade de, em qualquer altura recusar participar neste 

estudo sem qualquer tipo de consequências. Desta forma, aceito participar neste estudo e permito a 

utilização de dados e aplicação dos questionários que de forma voluntária forneço à minha pessoa e ao 

meu educando/a, confiando em que apenas serão utilizados para esta investigação e nas garantias de 

confidencialidade que me são dadas pela investigadora. 

Nome:     

Assinatura:  Data:  / /  

Nome Educando/a                                                                                                                          

Grau de Parentesco ou Tipo de Representação                                                                           

(Este documento tem duas vias, a primeira para o Encarregado de Educação e a segunda via para a 

investigadora) 

mailto:sandra.pinheiro.pmt@gmail.com


 

Anexo 4 - Questionário Sociodemográfico e Anamnese 

 

 

Para começar gostaríamos que nos desse algumas informações sobre si. 

Preservam-se todas as questões de confidencialidade. 

 

 
Dados Pessoais 

 

 
A) Para começar gostaríamos que nos desse algumas informações sobre si 

A1) Quantos anos tem? 

  (anos 

 
A2) Sexo 

   Masculino (1) 

   Feminino (2) 

 
 

A3) Qual o nível de instrução mais elevado que completou? 

   Não sabe ler nem escrever (1) 

   Menos que a 4ª classe (2) 

   4ª classe (3) 

   6º ano (Telescola ou 2º ano do ciclo preparatório) (4) 

   9º ano (antigo 5º ano) (5) 

   11º ano (antigo 7º ano) (6) 

   12º ano (antigo propedêutico) (7) 

   Bacharelato (8) 

   Licenciatura (9) 

   Outro 

Qual?  _ 

 

A4) Qual é a sua situação perante o trabalho? 

   Desempregado/a (1) 

   Doméstica/o (2) 

   Exerce uma profissão (3) 

   Reformado/a (4) 

   Estudante (5) 

   Cumpre serviço militar obrigatório (6) 

   Outra situação. 

Qual?    

 
 

B) Gostaríamos agora de lhe colocar algumas questões acerca da sua família: 
B1) Qual é o seu grau de parentesco face à criança apoiada? 

 
Pai (1)  

Mãe (2) 

Avô (3) 

Avó 

Outro. 

(4) 65 

Qual?      
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B2) Qual é a sua situação familiar? 

 

   Casado/a ou unido de facto (1) 

   Este é o seu 2º casamento (família reconstruída) (2) 

   É pai/mãe solteiro/a, viúvo/a ou divorciado/a (família monoparental) (3) 

   É pai/mãe adotivo/a (família adotiva) (4) 

B3) Número de filhos? 

B3.1)    
 

   Masculino (1) 

   Feminino (2) 

 

C) Qual é a tipologia da habitação em que vive? 
 

   Apartamento (1) 

   Moradia (2) 

 

C2) Tem algum parque infantil perto da sua casa? 

   Sim (1) 

   Não (2) 
 

C3) Quais as principais dificuldades do seu filho/educando? 

   Não tem dificuldades (1) 

   Atraso no desenvolvimento global (2) 

   Dificuldades motoras (3) 

   Dificuldades visuais (4) 

   Dificuldades auditivas (5) 

   Dificuldades na linguagem (6) 

   Dificuldades múltiplas (7) 

   Outras. 

Qual?    
 

C4) Diagnóstico (caso seja conhecido):  (4a) 

C5) Qual foi o tipo de parto? 

   Normal (1) 

   Natural (com medicação) (2) 

   Cesariana (3) 

   Humanizado (com Doula) (4) 

   Parto na água (5) 

   Parto de Cócoras (6) 
 

C6) Qual foi o tempo de gestação? 
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C6. 1)  (semanas) 

 
 

C7) O seu filho/educando gatinhou? 
 

   Sim (1) 

   Não (2) 

C7.1) Com que idade?   

 

 

C8) O seu filho/educando pratica alguma atividade extracurricular? 

   Sim (1) 

   Não (2) 

 

Qual?    
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Anexo 5 - Parental Supervision Attributes Profile Questionnaire (PSAPQ) 

 
Questionário do Perfil de Atributos Supervisão Parental 

Versão traduzida e adaptada para língua portuguesa do Parental Supervision Attributes Profile 

Questionnaire (PSAPQ) de Morrongiello & House, 2004; Morrongiello & Corbett, 2006 por 

Andrade, C, Carita, A. I, Cordovil, R & Barreiros, J. 2013). 

È necessário que os pais procurem um ponto de equilíbrio na supervisão, tendo em vista a segurança 

do seu filho, entre a sua própria supervisão e os anseios de crescimento e independência do seu  

filho. Procuramos aprender mais sobre as atitudes dos pais relativamente às necessidades de 

supervisão e proteção dos filhos, particularmente quando estão a brincar no parque infantil. 

Solicita-se a leitura de cada frase assinalando a resposta que considera verdadeira. Não há respostas 

certas ou erradas! Apenas pretendemos saber o que considera correto para si! Caso tenha alguma 

dúvida, não hesite em perguntar. 

As questões apresentadas referem-se à criança em idade pré-escolar que tem a seu cargo. 

OPÇÕES DE RESPOSTA: 

 

1= Nunca; 2 = Algumas vezes; 3 = Repetidamente; 4 = A maioria das vezes; 5 = Sempre 
 

 1 2 3 4 5 

1. Eu mantenho-o (a) afastado de qualquer coisa que possa ser perigosa.      

2. Penso que as situações de risco servem como aprendizagem.      

3. Atribuo essencialmente ao acaso o facto do meu filho (a) poder ou não magoar- 
se 

     

4. Estou sempre a olhar para o meu filho (a), para ver o que está a fazer.      

5. Estou sempre perto do meu filho (a), de modo a ajudá-lo (a) rapidamente.      

6. Deixo o meu filho (a) correr pequenos riscos se a situação for muito divertida.      

7. Protejo muito o meu filho (a).      

8. Mantenho sempre o meu filho (a) debaixo de olho.      

9. Espero que ele/ela se desembarace antes de intervir.      

10. Aviso-o (a) sobre o que se pode tornar perigoso.      

11. Se o meu filho (a) se magoa, penso que é por azar.      

12. Certifico-me onde está o meu filho (a) e o que está a fazer.      

13. Confio que brinque sozinho (a) sem supervisão permanente.      

14. Deixo o meu filho (a) correr alguns riscos no que faz.      

15. Tenho sempre o meu filho (a) ao meu alcance.      

      

16. Antes de deixar o meu filho (a) fazer qualquer coisa sozinho (a) experimento 
primeiro com ele (a). 

     

17. Digo para mim mesmo (a) que posso deixá-lo (a) brincar sozinho (a) à vontade.      

18. Estou sempre na expectativa com o que o meu filho (a) faz.      

19. Estou sempre com medo de que possa acontecer algo ao meu filho (a).      

20. Fico sempre perto do meu filho (a) quando está a brincar com qualquer 
equipamento (ex: baloiço, escorrega). 

     

21. Deixo o meu filho (a) tomar as suas próprias decisões (ex: descer o escorrega de 
barriga para baixo). 

     

22. Tenho um grande sentido de responsabilidade.      

23. Encorajo o meu filho (a) a correr riscos se tal o divertir enquanto brinca (ex: 
saltar escadas, trepar um muro). 

     

24. Penso em todos os perigos que podem ocorrer.      

25. Deixo o meu filho (a) brincar à vontade.      

26. Sei exatamente o que o meu filho (a) está a fazer (ex: enquanto falo com uma 
amiga). 
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27. Encorajo o meu filho (a) a experimentar coisas novas.      

28. A sorte tem um papel determinante no que pode acontecer.      

29. Evito que o meu filho (a) brinque com jogos mais violentos ou que faça coisas 
em que se possa magoar. 

     



70 
 

Anexo 6 – Schedule of Growing Skills II 

 
SGS II – ESCALA DE AVALIAÇÃO DAS COMPETÊNCIAS NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL 

 

 
 

Nº de Ficha: 

Folha de Registo 

Nome:   

Nascimento:_  _ 

 
 

Data de 

 
 

Data de Nascimento Esperada:   

 

Morada:   Sexo: Feminino Masculino 

 

 
 Primeira 

Avaliação 

Segunda 

Avaliação 

Terceira 

Avaliação 

Quarta 

Avaliação 

Data e Local 

da Avaliação 

    

Idade     

Comentários     

Ação     

Avaliador     



 

45. 

 

46. 

 
47. 

 
48. 

 

49. 

 

50. 

 
51. 

 
52. 

 
53. 

 
54. 
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O
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O
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O
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A
D
 

Data das Avaliações     

COMPETÊNCIAS NO CONTROLO 
POSTURAL PASSIVO 

    

Decúbito Dorsal     

1.  Cabeça centrada em relação ao tronco 1     

2. Levanta as pernas até à posição vertical e agarra os pés 

(olha para os pés) 2 
    

Suspensão Ventral     

3. Cabeça em alinhamento com o tronco, ancas em semi- 

extensão 1 

    

4. Cabeça acima da linha do tronco, ancas e ombros em 

extensão 2 

    

Puxar para Sentar     

5. Cabeça descaída para trás, quando se puxa a criança para 

a sentar com o tronco vertical; a cabeça fica 

momentaneamente direita,  antes de descair para a frente 1 

    

6.  Cabeça pouco ou nada descaída 2     

7. Puxa os ombros para a frente e faz força 3     

Posição Sentada (com apoio de um adulto)     

8. Costas curvadas 1     

9. Costas direitas 2     

Resultado das Competências  no  Controlo  Postural 

Passivo 

    

 

Data das Avaliações     

COMPETÊNCIAS LOCOMOTORAS     

Movimento e Equilíbrio     

22. Rebola e contorce-se, para se deslocar 1     

23.  Tenta  gatinhar, rastejar, ou deslocar-se na posição sentada 

(natigradação/”shuffler”), para se movimentar 2 
    

24.  Consegue andar quando  lhe seguram as  mãos, suportando 

todo o peso do corpo nos pés 3 
    

25.  Anda agarrado à mobí lia (ou empurrando brinquedos 

com rodas) 4 

    

26. Anda sozinho/a com os pés afastados e os braços 

levantados para manter o equilíbrio 5 

    

27. Anda com os pés ligeiramente afastados; consegue 

contornar esquinas e parar bruscamente 6 

    

28. Apanha objetos do chão sem cair 7     

29. Corre de forma confiante, parando e recomeçando 

cuidadosamente e evitando obstáculo 8 
    

30. Salta, levantando os dois pés do chão 9     

31.    Anda em bicos de pés 10     

32. Corre em bicos de pés 11     

33. Salta de pé-coxinho três vezes 12     

34.  Consegue andar pé-ante-pé (dedos com calcanhar), 

dando, no  mínimo, 4 passos 13 

    

35. Apoia-se pelo menos durante 8 segundos, em cada um dos 

pés separadamente 14 

    

Subir e descer escadas     

36. Sobe escadas gatinhando 1     

37. Sobe escadas de mão dada, colocando os 2 pés em cada 

degrau 2 

    

38. Sobe e desce escadas de forma confiante, colocando os 

2 pés em cada degrau 3 
    

39. Sobe escadas sozinho/a (colocando 

1 pé  em cada degrau) e desce (colocando  os  2 pés   em  cada 

degrau) 4 

    

40. Sobe e desce escadas sozinho/a- colocando  um pé  em 

cada degrau (tal como os adultos) 5 

    

41. Sobe escadas a correr 6     

Resultado das Competências Locomotoras     

 

COMPETÊNCIAS NO CONTROLO 
POSTURAL ATIVO 

    

Decúbito Ventral     

10. Cabeça de lado, apoiada numa das faces, nádegas 

elevadas com os joelhos  fletidos  sob o abdómen, braços 

junto ao peito com os cotovelos fletidos 1 

    

11. Levanta a cabeça momentaneamente, nádegas 

elevadas 2 

    

12. Levanta a cabeça e a parte superior do tronco, apoiando-

se nos antebraços e mantendo as nádegas no plano 

de apoio 3 

    

13. Suporta o peso do corpo sobre os braços estendidos e 

as palmas das mãos abertas 4 
    

14.    Adota a posição de gatinhar 5     

Posição Sentada (sem apoio)     

15. Mantém-se sentado/a sem apoio embora só por uns 
momentos 1 

    

16.Mantém-se sentado/a sem apoio, por períodos 
prolongados (pelo  menos, durante 10 segundos) 2 

    

17.    Consegue adotar a posição sentada, a partir das 

posições ventral e dorsal 3 

    

Posição de Pé     

18. Quando segurado/a na posição de pé, suporta algum 

peso do corpo os pés 1 
    

19.    Quando segurado/a na posição de pé, suporta a 

totalidade do peso do corpo os pés 2 

    

20. Consegue manter-se de pé com apoio Consegue 

manter-se de pé com apoio 3 

    

21.    Consegue pôr-se de pé 4     

Resultado das Competências no Controlo Postural Ativo     

 

COMPETÊNCIAS MANIPULATIVAS     

Aptidão Manual     

42. Mãos fechadas sobre o polegar 1     

43.     Olha para as mãos e brinca com os dedos 2     

44. Aperta as mãos pressionando as palmas uma contra a 

outra 3 
    

 Preensão palmar 4     

 Passa um brinquedo de uma mão para 

a outra 5 
    

 Segura dois cubos, um em cada mão, juntando- 

os 6 
    

 Preensão de pinça inferior 7     

 Preensão de pinça fina 8     

 Atira brinquedos para o chão intencionalmente 

(lançamento) 9 

    

 Vira páginas de um livro, várias em simultâneo 

10 

    

 Vira páginas de um livro, uma de cada 

vez 11 

    

 Coloca 10 pinos dentro da chávena em 30 

segundos + (3 tentativas) 12 
    

 Coloca 8 pinos no tabuleiro para pinos em 30 

segundos + (3 tentativas 13 
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Data das Avaliações     

COMPETÊNCIAS MANIPULATIVAS (Cont)     

Cubos     

 Torre com 2 cubos 1 
    

 Torre com 3 cubos 2     

 Torre com 4 a 6 cubos 3 
    

 Torre com 7 ou mais cubos 4     

 Constrói uma ponte, após demonstração5     

 Constrói 3 degraus com 6 cubos, após 

demonstração 6 

    

Desenho     

 Faz rabiscos, movimentando o lápis de um lado 

para o outro 1 

    

 Faz rabiscos circulares 2     

 Imita uma linha vertical e/ou 

horizontal 3 

    

 Imita um círculo 4     

 Imita uma cruz 5     

 Imita um quadrado 6     

Desenho da Figura Humana     

 Desenha a cabeça  e outra parte do corpo

 1 

    

 Desenha a cabeça, as duas pernas e os dois 

braços 2 

    

 Desenha a face, o tronco, as pernas e 
os braços 3 

    

Resultado das Competências Manipulativas     

 

Data das Avaliações     

COMPETÊNCIAS VISUAIS (Cont.)     

 Reconhece detalhes do Livro de 

Figuras 7 

    

 Completa o Quadro de Encaixe com 

formas geométricas 

8 

    

 Completa o Quadro de Encaixe com 

peixes 9 

    

 Reconhece pequenos detalhes de uma 

imagem 10 

    

 Combina 2 cores 11     

 Combina 4 cores 12     

 Combina todas as 10 cores 
dos cartões 13 

    

 Realiza o teste de visão linear 14     

Resultado das Competências Visuais     

 

Data das Avaliações     

COMPETÊNCIAS NA AUDIÇÃO E 
LINGUAGEM 

    

Função Auditiva     

90. Sobressalta-se devido a um barulho súbito 1     

91. Responde à voz 2     

92. Olha na direção da voz dos pais 3     

Compreensão da Linguagem     

93. Vira a cabeça na direção da fonte sonora 1     

94. Está atento aos sons do seu dia-a-dia 2     

95. Compreende o significado de “não/adeus” 3     

96. Reconhece o próprio nome 4     

97. Compreende os nomes de objetos ou pessoas que lhe são 

familiares 5 

    

98. Consegue selecionar 2 objetos de um 

grupo de 4 6 

    

99. Consegue  indicar  as  partes  do  corpo  que são nomeadas 

(p.ex. nariz e mãos) 7 

    

 Consegue indicar as partes do corpo de uma 

boneca (p. ex. olhos e barriga) 8 

    

 Mostra compreender os verbos, utilizando 

figuras que representam diferentes ações 9 

    

 Mostra compreender os verbos, utilizando figuras 

que representam diferentes ações 10 

    

 Mostra compreender as funções dos objetos, 

utilizando figuras 11 

    

 Mostra compreender preposições12     

 Mostra compreender adjetivos relacionados com 

o tamanho 13 

    

 Mostra compreender a negação 14     

 Executa uma ordem com duas 

instruções 15 

    

 Compreende perguntas  de alguma 

complexidade 16 

    

 Executa uma ordem com três 

instruções 17 

    

 Compreende  a negação em frases 
completas 18 

    

Resultado das Competências da Audição e Linguagem     

 

COMPETÊNCIAS VISUAIS     

Aptidão Manual     

 Volta-se na direção de  uma luz difusa

 1 

    

 Fixa, por um breve período de tempo, um 

pompom à distância de 30 cm 2 

    

 Segue com o olhar um objeto que oscila num 

movimento pendular de 90º 3 

    

 Segue com o olhar um objeto que oscila num 

movimento pendular de 180º 4 

    

 Converge os olhos quando um objeto se 

aproxima 7 

    

 Aponta o dedo com precisão para um objeto 

pequeno 6 

    

Compreensão Visual     

 Vê o brinquedo cair, mas não o procura no chão 

com o olhar (não há noção de permanência do 

objeto) 

1 

    

 Procura o brinquedo com o olhar  no  local 

correto onde este caiu (há noção de permanência 

do objeto) 2 

    

 Procura o brinquedo perdido 3     

 Observa, com interesse, movimentos das pessoas 

que se encontram a alguma distância ou que vê 

através 

de uma janela 4 

    

80.  Aponta com o dedo para objetos distantes 5     

 Mostra interesse por imagens 6     

 

COMPETÊNCIAS NA FALA E LINGUAGEM     

Vocalização     

111. Emite sons guturais 1     

112. Vocaliza quando está contente 2     

113. Ri, sorri e grita quando brinca 3     

114. Palra contínua e  melodiosamente  (variando  a  entoação 

de voz) 4 

    

115. Imita sons produzidos pelos adultos (tosse, “brr”, estalar 

os lábios) 5 

    

 



 

73 

 

Legenda 

 Para estes itens, é necessária a utilização de material de estí mulo. 

 
Os itens assinalados com um círculo contém um conteúdo  cognitivo. 

 
Q Utilize esta letra quando a qualidade do desempenho for questionável. 

Mesmo assim, pontue o item. 

P
R
O

T
O

C
O

L
O

 U
T
A
D
 

Data das Avaliações     

Linguagem Expressiva     

116.  “Jargão”   constante   recorrendo   a   vogais   e   muitas 

consoantes 1 

    

117. Utiliza uma palavra com significado 2     

118. Comunica, recorrendo simultaneamente a gestos e 

vocalizações 3 

    

119. Utiliza várias palavras (pelo menos 4) com 

significado 4 

    

120. Utiliza mais  de 7 palavras com significado 5     

121. Tenta repetir as palavras que são verbalizadas por outros 

6 
    

122. Junta 2 ou mais palavras para construir frases 

simples 7 
    

123. Nomeia objetos e figuras familiares 8     

124. Fala numa linguagem habitualmente entendida 

pela mãe 9 

    

125. Utiliza palavras interrogativas (p. ex. o quê, onde?) e 

utiliza dois pronomes pessoais 

(p.ex. eu, tu) 10 

    

126.    Consegue    manter    conversas    simples    e descrever 

acontecimentos 11 
    

127.   Conhece   diversas   rimas    infantis,   consegue   relatar 

acontecimentos recentes 12 
    

128. Com     alguma imprecisão, consegue relatar 

acontecimentos recentes   13 

    

129. Discurso claro e fluente 14     

 Consegue construir uma frase com 5 ou mais 

palavras 15 
    

 Consegue descrever uma sequência de 

eventos 16 
    

 Consegue dar uma explicação para os 

eventos 17 
    

Resultado das Competências na Fala e Linguagem     

 

Data das Avaliações     

COMPETÊNCIAS INTERAÇÃO SOCIAL 
(Cont.) 

    

 Brinca com destreza 6     

 Chuta uma bola pequena 7     

 Atira uma bola pequena com o braço 

erguido 8 
    

 Espera pela sua vez nas 

brincadeiras 9 

    

 Participa  em brincadeiras  de forma cooperativa 

e imaginativa, respeitando as regras 10 

    

Resultado das Competências Interação Social     

 

Data das Avaliações     

COMPETÊNCIAS AUTONOMIA PESSOAL     

Alimentação     

157. Leva as mãos ao biberão quando alimentado/a 1     

158. Agarra a colher 2     

159. Segura, morde e mastiga pequenos pedaços 

de comida 3 
    

160. Consegue beber de um copo, com ajuda 4     

161.  Segura a colher mas não se alimenta 5     

162. Segura a colher e leva-a à boca mas não consegue 

evitar que ela se vire 6 
    

163. Segura o copo com ambas as mãos e bebe sem 

derramar muito líquido 7 
    

164. Segura a colher e leva a comida à boca com 

segurança 8 

    

165. Levanta o copo com uma mão, bebe e volta a coloca-lo 

no lugar 9 
    

166. Come bem com a colher 10     

167.  Come bem com a colher e o garfo 11     

168. Come com o garfo e faca (apenas com uma pequena 

ajuda) 12 
    

169.   Faz a refeição completa sem ajuda 13     

Higiene e Vestir     

170. Indica que as  fraldas  estão  molhadas  ou sujas, 

chorando ou contorcendo-se 1 

    

171. Antecipa a necessidade de cuidados de higiene com 

vocalizações ou agitação 2 
    

172. Mantém-se seco/a durante o dia 3     

173. Vocaliza ou chama a atenção para a necessidade de 

cuidados de higiene,  em tempo razoável 4 

    

174. Mantém-se habitualmente seco/a durante 

a noite 5 
    

175.   Lava as mãos 6     

176. Lava e seca as  mãos, tenta escovar os dentes 7     

177.  Lava e seca completamente a face e as mãos 8     

178. Veste-se e despe-se sozinho/a, excluindo abotoar botões 

ou fechos 9 

    

179. Veste-se e despe-se sozinho/a, incluindo abotoar botões 

ou fechos 10 

    

Resultado das Competência na Autonomia Pessoal     

 

COMPETÊNCIAS INTERAÇÃO SOCIAL     

Comportamento Social     

133. Sorri 1     

134.Responde positivamente ao toque amistoso 2     

135.   Aprecia o banho e os cuidados diários 3     

 Leva tudo à boca 4     

137.  Mostra aborrecimento quando é contrariado/a 5     

138.   Bate palmas ou acena “adeus” 6     

139.   Explora objetos no ambiente circundante 7     

140.   Imita as atividades diárias 8     

141.  Comportamento rebelde 9     

142. Brinca com outras crianças mas não partilha 

brinquedos 10 

    

143.   Partilha brinquedos 11     

144. Mostra interesse pelos irmãos e companheiros de 

brincadeiras 12 
    

145. Ajuda ativamente os irmãos e companheiros de 

brincadeiras 13 
    

146.  Nomeia os seus melhores amigos 14     

Brincar     

 Abana uma roca 1     

 Procura um brinquedo que está parcial, 
mas não totalmente escondido 2 

    

 Encontra rapidamente um brinquedo 
escondido 3 

    

 Explora com interesse, as propriedades 
e funcionalidades dos brinquedos e dos 
outros objetos 4 

    

151. Brinca  com satisfação sozinha  ou junto  de  um 

familiar 5 

    

 

Resultado das Competência Cognitivas     
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SGS II – ESCALA DE AVALIAÇÃO DAS COMPETÊNCIAS NODESENVOLVIMENTO INFANTIL 

 
Folha de Perfil 

 

 
Nº de Ficha:     Avaliador:   

Nome:   Profissão:  _   

Data da Avaliação:  /  /  

Morada:   Local da Avaliação:   _    

 
 

Assinatura:   

Data de Nascimento:  Idade:   

 
Recomendo a seguinte ação: 

a) Ser visto/a daqui  a meses para uma nova avaliação b) Encaminhar pa ra: 

Meses para uma avaliação de rotina 
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ÁREAS 

Idade 

(meses) 

Controlo 

Postural 

Passivo 

Controlo 

Postural 

Ativo 

Locomotoras Manipulativas Visuais Audição e 

Linguagem 

Fala e 

Linguagem 

Interação 

Social 

Autonomia 

Pessoal 

Cognitivas IDADE 

(MESES) 

60 M   20 

19 

28 

27 

20 21 

20 

22 

21 

24 23 

22 

21 

34 

33 

32 

60 M 

48 M 
  18 

17 

26 

25 

24 

19 19 

18 

20 

19 

23 20 

19 

18 

31 

30 

29 

28 

48 M 

36 M   16 

15 

23 

22 

21 

18 

17 

17 

16 

18 

17 

22 

21 

20 

17 

16 

27 

26 

25 

24 

36 M 

30 M 
  14 

13 

20 

19 

18 

16 15 

14 

16 

15 

19 

18 

15 

14 

23 

22 

21 

20 

30 M 

24 M   12 

11 

10 

17 

16 

15 

15 

14 

13 

12 

14 

13 

12 

17 

16 

13 

12 

11 

19 

18 

17 

16 

24 M 

18 M 
  9 

8 

7 

14 

13 

12 

13 11 

10 

11 15 

14 

10 

9 

8 

15 

14 

13 

12 

18 M 

15 M   6 

5 

11 

10 

12 9 10 

9 

8 

13 

12 

11 

7 

6 

11 

10 

9 

15 M 

12 M  12 4 

3 

9 

8 

11 

10 

8 

7 

7 

6 

10 

9 

8 

5 

4 

8 

7 

6 

12 M 

10 M  11 

10 

2 

1 

7 9 6 5 7 3 5 

4 

10 M 

8 M  9 

8 

7 

 6 8 5 4 6 2 3 

2 

8 M 

6 M 9 

8 

7 

6 

5 

4 

 5 

4 

7 

6 

4 

3 

3 5 

4 

1 1 6 M 

3 M 6 

5 

4 

3  3 

2 

5 

4 

2 2 3 

2 

  3 M 

1 M 3 

2 

1 

2  1 3 

2 

 1 1   1 M 

0 M  1   1 1     0 M 

ÁREAS Controlo 

Postural 

Passivo 

Controlo 

Postural 

Ativo 

Locomotoras Manipulativas Visuais Audição e 

Linguagem 

Fala e 

Linguagem 

Interação 

Social 

Autonomia 

Pessoal 

Cognitivas 
 

QUALIDADE 

* 

           

* Utilize a letra “Q” para indicar a preocupação com a qualidade do desempenho 


