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Como se fazem os bebés?... um momento de reflexão. 

É habitualmente por volta dos 3/4 anos de idade, que as crianças se tornam cada vez 
mais observadoras e o seu raciocínio lógico mais elaborado, levando-as a questionar 
tudo – “idade dos porquês”.  

É natural que surjam interesses e curiosidades nas mais diversificadas áreas, sendo 
uma delas, a sexualidade. A criança começa a questionar sobre as diferenças 
anatómicas entre meninos e meninas, como se fazem os bebés, como nasceu...  

Na maioria dos casos, a sexualidade é um tema que conduz a constrangimentos, 
sobretudo quando é abordado por crianças.  

Por norma, quando as crianças questionam os adultos sobre a origem dos bebés, estes 
tendem a sentir alguma insegurança, embaraço e até mesmo um certo pudor. Muitas 
vezes, acabam por desviar o assunto ou, pura e 
simplesmente, contam histórias fantasiosas 
como a velha história da “cegonha”…  

 

 

 

  

            

  … há ainda quem conte que os bebés nascem de ovos…   

 

 

 

 

                    … ou que nascem nas flores… 
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                          …ou que nascem pelo umbigo… 

 

 

 

A nossa sugestão… 

É de facto extremamente importante que as dúvidas das crianças sejam esclarecidas, 
uma vez que esse esclarecimento é imprescindível para um desenvolvimento saudável 
e, que ocorra uma atitude positiva, aberta e natural por parte dos adultos.  

Tal como é feito no Jardim de Infância, a curiosidade das crianças em relação à 
sexualidade deverá ser satisfeita adequadamente, ou seja, não lhes devem ser 
ocultadas informações, contudo, há que adaptar a linguagem à faixa etária da criança. 

A nossa sugestão para abordar esta temática em casa, é recorrer à história “A Mamã 
pôs um ovo”, a qual partilhamos em power point. 

 
(todas as imagens foram retiradas da internet) 
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