
Conselhos  
sobre jogos  
para apoiar 
jogadores em 
idade pré-escolar 

Pesquisar que jogos estão disponíveis
Os jogos online são cada vez mais populares entre as 
crianças mais jovens, por isso, é importante pesquisar 

um pouco sobre que tipos de jogos adequados à 
idade estão disponíveis para o seu filho.

Combinar e misturar os tipos de jogos para 
ajudar os seus filhos a desenvolverem 

competências e auxiliar a aprendizagem
Mantenha os seus filhos envolvidos e a aprender, 

oferecendo às crianças mais jovens uma variedade 
de jogos didáticos que ensinem matemática básica, 

bem como jogos mais divertidos que incluam as 
suas personagens preferidas da TV e que ajudem 

a desenvolver as suas capacidades de resolução de 
problemas e criatividade.

Rever o custo das compras no jogo
Com cada vez mais jogos “grátis” disponíveis a 

oferecer compras no jogo, é importante conhecer 
os custos adicionais que poderão estar envolvidos 
ao transferir estes tipos de jogos de modo a evitar 
as surpresas desagradáveis de faturas avultadas. 
Definir controlos para restringir as compras na 

aplicação pode ajudar como solução tecnológica.

O que deve considerar

Conhecer as classificações PEGI
Saiba mais sobre o significado das classificações 
para fazer escolhas certas quanto aos jogos para 

o seu filho e evitar jogos que envolvam outros 
jogadores online. 



O que deve fazer  
Consultar as críticas feitas ao jogo 
Leia as críticas online de pais para compreender melhor a  
natureza dos jogos.

Obter ajuda para escolher o jogo certo
Utilize sites como o PEGI, que oferecem críticas de jogos para 
determinadas faixas etárias para concentrar a sua pesquisa. 

Manter o controlo dos controlos parentais 
Familiarize-se com os controlos parentais da consola, dispositivo 
móvel ou aplicação de jogos do seu filho para garantir que só 
acede a conteúdos adequados à sua idade.

Utilizar ferramentas tecnológicas para definir  
limites de tempo
As crianças passam cada vez mais tempo a jogar, por isso, utilizar 
ferramentas tecnológicas nos dispositivos que utilizam para gerir 
o tempo passado a jogar pode ajudar as crianças a desenvolverem 
bons hábitos de atividade online.

Utilize o nosso guia de instruções para configurar 
controlos parentais de jogo seguro para saber como 
pode utilizar estas ferramentas

Utilizar os jogos online em conjunto 
Em geral, as crianças mais jovens precisam de muita orientação 
para escolherem e jogarem jogos. Jogar com elas pode ajudar a 
desenvolver a sua confiança e a manter os pais envolvidos no seu 
mundo digital.

Sobre o que deve conversar
Defina regras quanto à utilização de jogos de vídeo  
e tecnologias 
Discuta e crie um acordo de família sobre os jogos que podem 
jogar, quando e durante quanto tempo para definir limites claros 
que os ajudarão a desfrutar de uma experiência mais segura 
enquanto jogam online.

Forneça-lhes estratégias para lidarem com as situações
Se algo correr mal enquanto jogam (por exemplo, se virem algo 
perturbador), certifique-se de que sabem o que fazer, quer seja 
desligar o ecrã ou falar consigo ou com um adulto de confiança  
para resolverem a situação.
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