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e manipulativas em idade entre os 0 e os 3 anos. 

 
 
 
RESUMO  
A necessidade de ajustar as práticas parentais às etapas de desenvolvimento da criança 

implica práticas de supervisão parental diferenciadas. O objetivo deste estudo foi 

relacionar o perfil de supervisão parental com as competências locomotoras e 

manipulativas em crianças dos 0 aos 3 anos. A amostra do presente estudo é constituída 

por 30 crianças do Infantário-Creche “O Miúdo”, na cidade de Amarante, com idades 

compreendidas entre os 0 e os 36 meses (12 do género feminino e 18 do género 

masculino), com idade média de 20,03 meses (±8,42). Para avaliar o desenvolvimento 

das crianças utilizou-se 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 30 pais. Foi verificada a fiabilidade fatorial de acordo com o índice de 

consistência interna (alfa de cronbach) e, posteriormente, utilizado o coeficiente de 

correlação de Pearson para verificar a relação entre as variáveis. 

Os resultados da relação entre os perfis de supervisão parental não revelaram significância 

em relação às competências locomotoras nem às competências manipulativas. Os 

diferentes perfis de supervisão estão relacionados com a capacidade dos cuidadores em 

avaliar com precisão o nível de risco e a capacidade da criança para lidar com o risco, que 

é influenciada por atributos parentais, da criança e pelo contexto físico e social. A 

presença das crianças em ambiente de creche atua como facilitador no desenvolvimento 

destas competências. Verifica-se que, neste contexto, o mais importante não são as 

atividades planeadas, ainda que adequadas, mas sim as rotinas e os tempos de atividades 

livres. 
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