
Caracterizações Individuais  

A.M-  É um menino muito meigo e um pouco irrequieto. Tem dificuldade em 

estar sentado no tapete durante algum tempo. Gosta de brincar com os colegas mas 

manifesta alguma dificuldade na partilha de brinquedos. Por vezes gera pequenos 

conflitos e tem dificuldade em obedecer.  

 

A.S – É um menino muito irrequieto e teimosa. Que muitas vezes revela 

frustração quando algo lhe é negado. É uma criança autónoma e ainda manifesta alguma 

dificuldade em deixar o pai quando este o vem trazer ao infantário.  

C.N. – É uma menina meiga e autónoma. É muito interessada e participativa. Na 

realização das actividades demonstra-se um pouco trapalhona, visto algumas vezes não 

se conseguir concentrar no seu trabalho.  

C.B. – É uma menina meiga e bastante sociável. Gosta muito de cantar e dançar 

e também de fazer de conta que é professora.  

C.T. – É uma menina muito tímida e demora um certo tempo a realizar as 

actividade. É autónoma na sua higiene, contudo revela muitas dificuldades na hora do 

almoço, demonstra muita resistência à alimentação.  

C.C.- É uma menina muito autónoma e realiza todos os trabalhos com muito 

cuidado e precisão. Tem um bom comportamento, é muito meiga e partilha brinquedos 

com os amigos com muita facilidade.  

C.S. – É uma menina muito tranquila mas porém muito faladora. É meiga e 

autónoma na realização da sua higiene e no que diz respeito à sua alimentação.  

F.P – É um menino muito sossegado e pouco fala. Brinca com os seus amigos e 

partilha brinquedos é muito autónomo na sua higiene.  

F.S. – É um menino meigo e muito falador. Não consegue estar muito tempo 

sentado a escutar o adulto. É autónomo no que diz respeito à sua higiene e alimentação.  



J.M.T – É um menino tranquilo e meigo, gosta muito de brincar com os amigos. 

Porém tem dificuldade na realização de trabalhos, porque tem dificuldade em se 

concentrar. Revela também problemas a nível de linguagem.  

J.R.- É uma menina meiga e um pouco irrequieta. É bastante teimosa e 

demonstra resistência a algo que vá de encontro à sua vontade. Muitas vezes não 

obedece aos adultos.  

L.P. – É a criança mais nova do grupo. É muito meiga e gosta muito de dançar e 

fazer de conta que é professora. Também gosta muito de mandar nos amigos. Quando 

algo vai contra a sua vontade chora logo de imediato.  

L.G – É um menino um pouco agressivo, vive muito no mundo da fantasia e 

revela problemas de aprendizagem e dificuldade a nível da linguagem.  

M.V. – É uma menina meiga e muito tímida. Fala com os colegas, mas com os 

adultos muito raramente. É autónoma na sua higiene e alimentação. No enquanto tem 

um ritmo tão ou quanto lento.  

M. – É uma menina meiga e que não gosta de ser contrariada. É ciumenta e quer 

ser sempre ela a primeira em tudo. É autónoma na sua higiene e alimentação.  

G. – É um menino meigo e sossegado. Ainda utiliza uma linguagem muito à 

bebé e muitas vezes não se consegue fazer entender. Realiza a sua higiene com 

facilidade, mas no entanto não pede para ir à casa de banho. O adulto tem que estar 

sempre atento aos sinais do menino, como cruzar as pernas. Em relação à alimentação, 

come sozinho, mas mostra muita resistência para comer a salada.  

O. – É um menino que não fala português, apenas repete o que nós lhe dizemos. 

Nem problemas de visão e bastante dificuldade na realização das tarefas. Necessita de 

ajuda na higiene e alimentação.  

R. – É uma menina tímida e muito doce. Gosta muito de brincar com os amigos 

e de fazer jogos de encaixe. Gosta de dançar e é completamente autónoma na higiene e 

alimentação.  

S. B. – É uma menina tímida e muito meiga. Gosta de ver livros e “contar” 

histórias. É muito perfeita e cuidada com os seus trabalhos. Revela uma enorme 



capacidade e desempenho na área de expressão plástica. É muito independente na 

realização da sua higiene e alimentação.  

S. T.- É uma menina doce mas um pouco irrequieta e com alguma dificuldade 

em obedecer, chora com relativa facilidade. Na realização de trabalhos é um pouco 

apressada e trapalhona, está sempre com pressa em acabar o trabalho. No que diz 

respeito à alimentação e higiene é completamente autónoma.  

V.V- é um menino reservado e irrequieto. Por vezes torna-se um pouco 

agressivo para os colegas. No que diz respeito à higiene e alimentação é bastante 

autónomo.  

 


