
 

 

Projeto - “OS NOSSOS MEDOS” 

“É natural que as crianças sintam alguns receios. Estes são perfeitamente normais e são fruto do seu próprio 

desenvolvimento. A criança é diariamente confrontada com novos desafios, e os medos acabam por andar a 

par e passo com a própria aprendizagem. 

O que é desconhecido, por vezes assusta, mas depois de ultrapassado transforma-se em nova aprendizagem. 

É importante que a criança aprenda a ultrapassar os seus medos, por exemplo: bruxas, escuro, monstros, 

levar injeções …; e de tomar consciência deles, para depois arranjar estratégias para os dominar.” 

Como podemos ajudar a criança: 

- OUVIR ATENTAMENTE E RESPEITAR AQUILO QUE A CRIANÇA TEM PARA DIZER; 

- EXPLICAR QUE É NORMAL TER MEDO; 

- AJUDÁ-LA A COMPREENDER AS RAZÕES QUE A LEVAM A TER MEDO; 

-ELOGIÁ-LA E VALORIZÁ-LA POR SER CAPAZ DE DOMINAR OS SEUS PRÓPRIOS MEDOS 
 

 Estratégias / ATIVIDADES 
Com base na leitura de livros sobre a temática do medo, as crianças serão conduzidas à identificação e 

desmistificação dos seus próprios medos. 

- Apresentação de histórias, poemas, lengalengas, canções …, sempre contextualizados com os temas que se 

estão a desenvolver em cada Jardim de Infância, como por ex: O Inverno; O Carnaval; A Primavera…  , que 

permitam abordar “Os nossos medos”, e  articulem as várias áreas de conteúdo (Formação Pessoal e Social, 

Expressão e Comunicação e Conhecimento do Mundo).  

- Diálogo com as crianças sobre os medos (o que mais os atemoriza; porquê; como ultrapassá-los…). 

- Atividades de expressão plástica: desenhos, colagens, fantoches …; Experiências; Pesquisas na internet; 

Construção de histórias, poesias … 

 

Exemplos de alguns RECURSOS 
Livros  - “Matilde Vai-te Embora, ó Medo”, de Mary Katherine Martins e Silva 
 - “ Os Mil Brancos dos Esquimós”, de Isabel Minhós e Madalena Matoso 
 - “Acordar (sem) Medo – poema: De que tem Medo o Papão?”, de Cláudia Semedo, Ivana Semedo e Lenira   
Semedo 
 - Poesias, lengalengas, adivinhas… 

Vídeos no Youtub - Documentários e histórias sobre: “Os Esquimós”; “A vida das Abelhas”; 

 “Armadilhas para Vespas Asiáticas”; história “Bela, a Abelhinha”… 

Observação e Leitura de Imagens  
Fantoches – Construídos pelas crianças / educadora 
 

Avaliação  
Exposição dos trabalhos realizados: Registos gráficos e fotográficos, na Biblioteca de EB Pe. Joaquim Flores 

 

(Este Projeto foi desenvolvido no JI de Medelo, Moreira de Rei e Revelhe) 

 

 


