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FICHA 1 

OBXECTIVO 

� Recoñecer e lembrar os nosos amigos Cholo e Nela. 

 

CONTIDOS 

 CONCEPTOS 

 - Cholo 

 - Nela 

 PROCEDEMENTOS 

 - Coloreado de Cholo e Nela. 

 - Identificación dos nomes de Cholo e Nela. 

 - Escritura dos seus nomes. 

 ACTITUDES 

- Interese polo traballo ben feito. 

 

ACTIVIDADES 

� PREVIA 

 - Ambientación da aula co cartel de Cholo e Nela. 

 - Recordar e falar dos nosos amigos. 

� DESENVOLVEMENTO 

 - Pintar a Cholo e Nela. 

 - Identificar os seus nomes de entre varios. 

 - Escribir os seus nomes debaixo do seu debuxo. 

� SÍNTESE 

- Debuxar nun mural conxunto a Cholo e a Nela co seu nome escrito debaixo. 

 

TEMA TRANSVERSAL 
� Educación para a paz. 
 

 
VOCABULARIO 
Galego:debuxo, aula, mural,nome 
Catelán: dibujo,clase,mural,nombre 
Inglés: draw 
Portugués:desenho, aula, mural, nome. 
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FICHA  2 

OBXECTIVO 

� Recoñecer as diferenzas e semellanzas físicas entre un neno e unha nena. 

 

CONTIDOS 

 CONCEPTOS 

 - O corpo e as súas partes. 

 - Semellanzas. 

 - Diferenzas. 

 PROCEDEMENTOS 

 - Discriminación visual entre un neno e unha nena. 

- Identificación das diferenzas e semellanzas entre ámbolos dous. 

ACTITUDES 
- Respecto polas persoas que non son coma nós. 

 

ACTIVIDADES 

 PREVIAS 

- Asemblea na que un neno e unha nena serán “modelos” e os demais describen como son. 

DESENVOLVEMENTO 
- Colorear o corpo do neno e da nena. 

- Picar a silueta dos dous e pegala. 

SÍNTESE 
- Facer un debuxo no que saian nenos e nenas xogando xuntos. 

TEMA TRANSVERSAL 

Educación para a igualdade entre sexos. 

VOCABULARIO 

Galego: corpo, semellanzas, diferenzas. 

Castelán: cuerpo, semejanzas, diferencias. 

Portugués: corpo, semelhanças,diferenças 

Inglés: body, similarities, differences. 
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Ficha 3 
 
 
OBXECTIVOS 
- Identificar as prendas de vestir. 
 
CONTIDOS 
  

CONCEPTOS 
- Prendas de vestir 
 PROCEDEMENTOS 
- Recoñecemento das prendas de vestir. 
 ACTITUDES 
- Interese por coñecer as prendas de vestir e a súa importancia para a saúde. 
  
ACTIVIDADES 
 PREVIAS 
- Observámonos no espello da aula como imos vestidos e comentamos que roupa nos gusta. 
 
 DESENVOLVEMENTO 
- Elixir a roupa para vestir o neno e a nena explicando por que a escollemos, recortala ou picala e pegala sobre o neno e a nena para vestilos. 
 
 SÍNTESE 
- Xogamos a disfrazarnos e asumimos diferentes roles. 
 
 
TEMAS TRANSVERSAIS 
 Educación para a saúde. 
 
 
VOCABULARIO 
 
Galego: pantalón, camiseta, saia, chaqueta 
Castelán: pantalón, camiseta, falda, chaqueta 
Portugués: calças, camisola,saia, jaqueta 
Inglés: trousers, t-shirt, skirt, jacket 
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FICHA 4  
 
OBXECTIVOS 

� Lembrar as diferentes tarefas e apreciar a participación de tódolos membros da familia. 
� Enumerar as plantas da casa. 

 
CONTIDOS 
CONCEPTOS 

� Partes da casa 
PROCEDEMENTOS: 
 

� Utilización  do debate e o diálogo para establecer normas de comportamento  na casa. 
 
ACTITUDES: 
 

� Apreciación  do diálogo. 
 
 
ACTIVIDADES : 
PREVIAS: 
 

� Expoñer no taboleiro da clase  fotos de distintas vivendas e partes da vivenda, o mestre/a explicará que actividades realizamos en cada dependencia. 
 
DESENVOLVEMENTO: 

� Repasar os números . 
 
SÍNTESE: 
 

� Comentar  as escenas da ficha  e colorear a zona da casa onde máis lle gusta estar. 
 
TEMA TRANSVERSAL: 
 
Educación para a Convivencia 
 
VOCABULARIO: 
Galego: familia, casa, andar, escena,   
Castelán: familia,casa,planta (piso),escena 
Inglés: family. House, floor, scene 
Portugués: familia,casa, andar, cena 
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FICHA 5 

 
 
OBXECTIVOS: 
 
� Describir escenas partindo da observación 
� Participar na vida familiar cunha actitude de colaboración 

 
CONTIDOS 
CONCEPTOS: 

� Identificación de roles 
 
PROCEDEMENTOS: 

� Valoración da importancia de compartir tarefas 
 
ACTITUDES: 

� Manter unha actitude positiva a hora de colaborar nas tarefas. 
 
 
ACTIVIDADES: 
PREVIAS: 
 
 

� Presentamos unha fotografía dunha habitación desordenada. Primeiro cada neno/a  adiviñará  de que habitación se trata: se ten armarios, cadeiras , camas, 
cadros... a continuación realizarán unha observación dirixida  pola mestra que pode traballar : número de cadeiras, color da cama,  si hai portas e ventás... e 
finalmente farase unha reflexión sobre quen pode recoller esa habitación e porqué.  

 
DESENVOLVEMENTO: 

� Colorear  as imaxes da ficha que cada un considere que é a máis axeitada. 
 
SÍNTESE 

� Debuxar nun folio as tarefas que comparte cada neno/a na clase cos seus compañeiros/as. 
 
TEMA TRANSVERSAL: 
 
Educación para a convivencia. 
 
VOCABULARIO: 
Galego: cama, porta,ventá ,armario, cadeira,  cociña, céspede. 
Castelán: cama, puerta, ventana, armario, silla, cocina, césped 
Inglés: bed, door, windows, chair, kitchen, grass.  
Portugués: cama, porta, janela, armário, cadeira, cozinha, céspede  
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FICHA 6 

OBXECTIVO 

Afianzar a coordinación manual correcta para a resolución dun labirinto. 

 

CONTIDOS 

 CONCEPTOS 

 - A grafomotricidade. 

 PROCEDEMENTOS 

 - Coordinación das habilidades motrices de carácter fino. 

 ACTITUDES 

 - Interese por realizar trazos ben feitos. 

 

ACTIVIDADES 
 PREVIAS 

- Falar sobre diferentes deportes, así como da  roupa e os obxectos  que se utilizan neles.  

DESENVOLVEMENTO 

- Trazar co lapis o camiño que leva á nena futbolista ata o seu balón. 

SÍNTESE 

- Buscar en revistas fotos de deportistas famosos e facer un mural con elas. 

 

TEMAS TRANSVERSAIS 
Educación para a igualdade de oportunidades. 

VOCABULARIO 
Galego: futbolista, camiño, balón. 

Castelán: futbolista, camino, balón. 

Portugués:  futebolista, caminho, bola 

Inglés: football player, path, ball. 
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FICHA 7 

 
OBXECTIVOS 

- Coñecer o concepto de igualdade e reflexionar sobre o mesmo. 
- Identificar e recoñecer as letras que forman este concepto. 
 
CONTIDOS 

 CONCEPTOS 
- Igualdade 
- As letras do abecedario 
 PROCEDEMENTOS 
- Recoñecemento do concepto igualdade e das letras que o compoñen. 
 ACTITUDES 
- Gusto por coñecer e empreñar as letras para compoñer palabras novas. 
  
ACTIVIDADES 

 PREVIAS 
- Sentados nunha roda mirámonos todos e falamos sobre as semellanzas e diferenzas que atopamos entre nós, procurando incidir naqueles resgos físicos que fan 
referencia ó xénero. 
 
 DESENVOLVEMENTO 
- Fotocopiar o  abecedario 
- Colorear as letras que forman a palabra igualdade, recortalas e pegalas enriba dos nenos e nenas. 
 
 SÍNTESE 
- Formar nomes de profesións para ámbolos dous sexos. 
 
 
TEMAS TRANSVERSAIS 
 Igualdade de oportunidades entre os dous sexos. 
 
 
VOCABULARIO 

 
Galego: igualdade, neno, nena 
Castelán: igualdad, niño, niña 
Portugués: igualdade, menino,menina 
Inglés: equality, boy, girl 
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Ficha 8 
 
OBXECTIVO  
Valorar a importancia do termo igualdade na vida cotiá. 
 
CONTIDOS 
Conceptos 
Grafías da palabra Igualdade. 
 
Procedementos 
Xogo coas grafías do termo igualdade 
Escrita da palabra igualdade 
Xogos cos termos derivados de igual. 
 
Actitudes, valores e normas. 
 
Valoración da igualdade nos xogos  e na vida cotiá. 
 
ACTIVIDADES 
 
PREVIA 
Escribir a palabra igualdade no encerado.  
Falar, conversar sobre o significado do termo. 
Busca das grafías que compoñen a palabra igualdade no abecedario. 
 
DESENVOLVEMENTO  
Colorear as  grafías da palabra igualdade, recortalas e pegalas xunto a cadea humana. 
 
SÍNTESE 
Escribi-la palabra igualdade nas camisetas dos nenos/as 
 
 
 
GALEGO: Igualdade 
Castelán: Igualdad. 
Portugués: Igualdade 
Inglés:  
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FICHA 9: 
 
OBXECTIVOS 

- Recordar o conto e reconstruír unha imaxe. 
- Desenvolver habilidades manipulativas. 
 
CONTIDOS 

  
CONCEPTOS 
- Habilidades manipulativas. 
- Nocións básicas de orientación no espazo. 
 PROCEDEMENTOS 
- Identificación da imaxe do conto, manipulación e construción dun crebacabezas. 
 ACTITUDES 
- Gusto pola realización de actividades manipulativas e interese por facelo ben. 
  
ACTIVIDADES 

 PREVIAS 
- Cortar con tesoiras fotografías de revistas e tratar despois recompoñelas. 
- Xogar co ordenador a montar crebacabezas cos xogos da páxina web (www. choloenela.com). 
 
 DESENVOLVEMENTO 
- Recortar polos puntos, recompoñer o debuxo e pegalo na páxina seguinte. 
 
 SÍNTESE 
- Facemos siluetas nosas en papel continúo para realizar un crebacabezas de nós mesmos. 
 
 
TEMAS TRANSVERSAIS 

 Educación para o ocio e tempo libre. 
 
 
VOCABULARIO 

 
Galego: crebacabezas 
Castelán: rompecabezas 
Portugués: quebra-cabeças 
Inglés: puzzle 
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FICHA: 10 
 
OBXECTIVO:  

Recoñecer e discriminar as letras que compoñen cada palabra. 
Coñecer e identificar nomes de profesións. 

 
CONTIDOS: 
CONCEPTOS:  

As profesións: bombeiro/a, muller/home policía, mestre/a, camioneiro/a… 
As palabras: longas, curtas, compostas, simples. 
As letras. 

 
PROCEDEMENTOS: 
  Discriminación de palabras longas e curtas, simples e compostas. 

Recoñecemento e asociación entre as palabras e os debuxos. 
 
 
ACTITUDES:  

Gusto pola utilización da linguaxe escrita. 
 
ACTIVIDADES: 
 
PREVIAS:  

Escribir e ler no encerado as catro palabras das profesións que se presentan na ficha. 
Iniciar un dialogo fomentando a discriminación e diferenciación de cada palabra atendendo ás súas calidades: se son longas, curtas, a letra pola que 

comezan, si se escreben cunha soa palabra ou con dúas, relacionar as letras das palabras coas dos seus nomes… 
 
 
DESENVOLVEMENTO:  

Escribir debaixo do debuxo ou relacionar cunha frecha (dependendo da idade e da práctica coa escritura) as palabras que corresponden con cada profesión. 
 
SÍNTESE: 

 Facer unha lista de profesións a partir das suxestións dos nenos/as. 
 
TEMA TRANSVERSAL:   

Educación para a igualdade de sexos. 
Educación para a convivencia. 

VOCABULARIO: 
 
GALEGO: bombeiro/a, policia, camioneiro/a, mestre/a 
CASTELAN: bombero/a, policia, camionero/, maestro/a 
PORTUGUÉS:bombeiro, policía, camionista,  professor 
INGLÉS: fireman, policeman/ policewoman, truck driver, teacher 
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FICHA: 11 
 
OBXECTIVO: 

Desenvolver operacións de clasificación e seriación de elementos atendendo ás distintas calidades dos obxectos. 
 
CONTIDOS: 
 
CONCEPTOS:  

Series de 2 ou 3 elementos. 
Profesións: carpinteiro/a, perruqueiro/a… 
Utensilios das profesións: secador, peite, tesoiras, martelo, serra,  

cravos… 
 
PROCEDEMENTOS:  

Realización de series atendendo ás calidades dos elementos. 
Clasificación dos obxectos atendendo á profesión. 

 
ACTITUDES:  

Interese pola realización de operacións de seriación de xeito lúdico. 
 
ACTIVIDADES: 
 
PREVIAS:  

Observar as profesións que se presentan na ficha. 
Conversar sobre os materiais que necesiten para desenvolver o seu traballo. 
Convidar ós nenos/ a dramatizar distintas profesións. 

 
DESENVOLVEMENTO: 

 Realizar series de 2 ou 3 utensilios (segundo as idades) relacionados con cada profesión. 
   
SÍNTESE: 

 Inventar series con elementos significativos de outras profesións que poidan ter na aula. 
 
TEMA TRANSVERSAL :     

 Educación para a igualdade. 
  Educación para a convivencia. 
 
VOCABULARIO: 
GALEGO: carpinteiro/a , perruqueiro/a, secador, peite, tesoiras, martelo, serra, cravos. 
CASTELAN: carpintero/a, peluquero/a… 
PORTUGUÉS: carpinteiro, cabeleireiro, secador, pentes, tesouras, martelo, serra, pregos 
INGLÉS: carpenter, hairdresser, hairdryer, comb, scissors, hammer, saw, nails. 
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FICHA 12:   
 
OBXECTIVO: 

Valorar a importancia e a utilidade da realización de tarefas compartidas. 
 
CONTIDOS: 
CONCEPTOS: 

As tarefas da casa:pasa-lo ferro, recoller a mesa, aspirar. 
A cooperación. 

 
PROCEDEMENTOS: 

Reflexión sobre a necesidade e a importancia de colaborar na realización das distintas tarefas. 
Recoñecer e identificar a súas propias posibilidades e as  dos demais nos traballos da casa. 

 
ACTITUDES: 

Valorar a cooperación como estratexia de traballo. 
 
ACTIVIDADES: 
 
PREVIAS: 

Conversar sobre as tarefas da casa e de cómo cada neno axuda ou pode axudar para a súa realización. 
 
DESENVOLVEMENTO: 

Debuxar  ó pai , á nai e a el mesmo ó lado de cada unha das tarefas que hai por facer  na imaxe. 
 
SÍNTESE: 

Establecer entre todos unha serie de acordos cooperativos para o bo funcionamento da aula. Pódense recoller por escrito e colocar nun lugar visible. 
 
TEMA TRANSVERSAL: 

Educación para a convivencia. 
Educación para a igualdade de sexos. 

 
VOCABULARIO: 
 
GALEGO: ferro, aspiradora, mesa 
CASTELAN: plancha , aspiradora, mesa 
PORTUGUÉS: ferro de engomar, aspirador, mesa. 
INGLÉS: iron,vacuum cleaner, table. 
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Ficha 13 Os traballos do rural 

 
 
OBXECTIVOS: 

� Coñecer os traballos máis habituais da zona 
� Recoñecer  que os traballos teñen que ser compartidos. 

 
CONTIDOS 
CONCEPTOS:  

� Traballos da zona : a vendima 
 
PROCEDEMENTOS: 

� Coñecemento do proceso da vendima. 
 
ACTITUDES: 

� Interese por coñecera riqueza da zona. 
 
 
ACTIVIDADES: 
PREVIAS: 

� Explicación mediante fotografías ou  vídeo do proceso  da vendima: quen vendima ,quen leva as uvas, quen traballa na bodega, quen bebe o viño... 
DESENVOLVEMENTO: 

� Xogar a vendima, e xogos de tarefas agrícolas estacións. 
� Facer un debuxo en  catro viñetas para un recanto da clase. 

 
SINTESE: 

� Visita a unha bodega da localidade ou próxima. 
 
 
TEMA TRANSVERSAL : 

� Educación para a  convivencia 
 
VOCABULARIO: 
Galego: viña, uva, cesto, bodega, xerra, localidade. 
Castelán: viña, uva, cesta, bodega, jarra, localidad. 
Inglés: 
Portugués: vinha, uva, cesto, adega, caneca, localidade. 
 
 
 
 
 



 43 



 44 

 
Ficha 14  
 
OBXECTIVOS 
 

� Aplicar  a coordinación visomanual en tarefas relacionadas con distintas formas de representar os obxectos. 
 
CONTIDOS: 
CONCEPTOS: 

� Grafomotricidade 
 
PROCEDEMENTOS: 

� Coordinación  e control de habilidades manipulativas 
 
ACTITUDES: Confianza nas propias posibilidades. 
 
 
ACTIVIDADES: 
PREVIAS: 

� Facer camiños con plastilina. Con cordas colocadas no chan camiñamos por encima sen caer. 
 
DESENVOLVEMENTO: 

� Unir con la tódolos  puntos para enmarcar  a cholo e nela. 
 
SÍNTESE: 

�  Con papeiss de cores facemos marcos para fotos en folios. 
 
 
TEMA TRANSVERSAL: 
Educación para a Convivencia 
 
VOCABULARIO: 
Galego: plastilina, cordas, chan 
Castelán: Plastilina, cuerdas, suelo. 
Inglés: 
Portugués: plastilina, cordas, chaõ 
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FICHA 15:  
 
OBXECTIVO: 

Utilizar as técnicas e recursos plásticos como instrumentos de comunicación da súas ideas. 
 
CONTIDOS: 
CONCEPTOS: 

As profesións. 
 
PROCEDEMENTOS: 

Produción de elaboracións  plásticas para expresar ideas 
 
 
ACTITUDES: 

Gusto pola creatividade e pola realización de obras plásticas. 
 
ACTIVIDADES: 
 
PREVIAS: 

Conversar cos nenos sobre o traballo que lles gustaría facer cando sexan maiores e preguntándolles por qué, si coñecen alguén que desenvolva ese traballo 
,…. 
 
DESENVOLVEMENTO: 

Retratarse nun debuxo realizando a profesión que lles gustaría realizar de maiores. 
 
SÍNTESE:  Que cada neno/a  imite con xestos  a profesión elixida para que os demais o adiviñen. 
 
TEMA TRANSVERSAL : 
 

Educación para a igualdade de sexos. 
 
VOCABULARIO: 
 
GALEGO:  profesións. 
CASTELAN:   profesiones 
PORTUGUÉS: profissões 
INGLÉS:  professions / jobs 
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FICHA 15 poñer que quero ser de maior 
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FICHA 16: DOMINÓ 
 
OBXECTIVO: 

Establecer relacións de cuantificación entre o número e a cantidade. 
 
CONTIDOS: 
CONCEPTOS: 

Os números. 
 
PROCEDEMENTOS: 
 Utilización da serie numérica  para contar elementos 
 
 
 
 
ACTITUDES:Gusto por contar 
 
 
 
ACTIVIDADES: 
 
PREVIAS: 
Repartimos aros polo chan  .Moverse libremente a ritmo de bombo, cando pare a música agruparse de 2 en 2 ,ou de 3 en 3 segundo decida a mestra. 
 
DESENVOLVEMENTO: 

Completar o xogo de dominó  escribindo o número  ou debuxando a cantidade que corresponda. 
 
SÍNTESE: 
Coñecer outro tipo de xogos como: parchís, oca, tres en raia... 
 
 
TEMA TRANSVERSAL: 
 
Educación para a convivencia 
 
VOCABULARIO: 
 
GALEGO: dominó, parchís, oca, 
CASTELAN: dominó, parchís, oca. 
PORTUGUÉS: dominó 
INGLÉS: dominoes,  
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FICHA 17 PICTOGRAMA 
 
 
OBXECTIVOS 
 

� Identificar  os termos home/muller na poesía. 
 
CONTIDOS: 
CONCEPTOS: 
 

� As palabras 
 
PROCEDEMENTOS: 

� Diferenciación das palabras que están representadas polos pictogramas. 
 
ACTITUDES: 

� Interese por coñecer palabras novas. 
 
ACTIVIDADES: 
 
       PREVIAS: Lectura  da poesía que aparece ó final da unidade.   
 

DESENVOLVEMENTO: Rodear  as palabras  que representan os debuxos. 
 
SÍNTESE: Empregando  o abecedario que aparece en páxinas  anteriores  formar as palabras home e muller. 
 
 
 
TEMA TRANSVERSAL: 
 Educación para a Convivencia. 
 
 
VOCABULARIO:: 
Galego:  home, muller, camión, poesía. 
Castelán: hombre, mujer, camión, poesía. 
Inglés:  man, woman, truck, lyrics. 
Portugués: homem, mulher, poesia, camiaõ. 
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CANCIÓN 
 
É IGUAL, NON DA IGUAL, 
É IGUAL, NON DA IGUAL 
 
AMIGUIÑAS, AMIGUIÑOS 
XA VEREDES! 
TODO VAI CAMBIAR, 
CÓ FEITIZO DUNHA FADA 
QUE EN FANTASÍA ESTÁ. 
TODO O QUE TE PROPOÑAS  
E QUEIRAS... TI CONSEGUIRÁS 
 
PENSA BEN PRIMEIRO 
ONDE QUERES CHEGAR 
CHOLO E NELA DIN  
QUE O IMPORTANTE 
É COLABORAR. 
BERRA BEN FORTE 
EN IGUALDADE!! 
PARA ESCONXURAR. 
 
E AQUÍ E ALÁ 
E ADIANTE E ATRÁS, 
ONDE QUEIRAS CHEGAR... 
CHEGAR... 
CHEGARÁS!! 
 
CANDO SEXAS MAIOR 
E VAIAS TRABALLAR, 
OU CANDO ESTEAS NA CASA 
CON PAPÁ E MAMÁ 
BERRA BEN FORTE 
EN IGUALDADE 
PARA ESCONXURAR 
 
ESTE ANO PROHIBIDO DICIR 
XA NON PODO MÁIS 

COA AXUDA DOS AMIGOS E AMIGAS 
NON HAI MARCHA ATRÁS 
SE ESTIRAS BEN O CORPO 
CON CHOLO E NELA VOARÁS! 
 
E AQUÍ E ALÁ 
E ADIANTE E ATRÁS, 
ONDE QUEIRAS CHEGAR... 
CHEGAR... 
CHEGARÁS!! 
 
É IGUAL, NON DA IGUAL, 
É IGUAL, NON DA IGUAL 
 
IGUALDADE, EN IGUALDADE 
IGUALDADE, EN IGUALDADE
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 ADIVIÑAS 
 
 
 
Apaga o lume 
Alí onde hai fume 
Coa miña mangueira 
Podo ser calquera. 
(Bombeiro/a) 
 
 
 
 
Con agulla e dedal 
Ou nunha máquina de pedal 
Coso sen parar 
Telo que adiviñar. 
(xastre) 
 
 
 
 
Teño pistola 
E non estou tola 
Levo unha porra 
Tamén teño gorra 
¡Coidado delincuentes! 
Que foi o que fixestes? 
(policía) 
 
 
 
Traballo a terra  
Non uso serra 
Uso unha aixada 
E queda ben sementada. 
 
(labrego/a) 
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POESÍA 
 
Conduce un camión  
Sabes que son? 
Home ou muller 
Non o podes saber 
Rapazas e rapaces todos somos capaces 
Tamén sei coser  
Quen podo ser 
Ser home ou muller  
Non ten nada que ver 
Quita a barreira 
Non hai que a queira 
Nenos e nenas  pola igualdade 
Temos no mundo boa vontade. 
 
 
Trabalinguas  
 
 
Charo e Chema  
Sacharon o chan 
Para plantar chirivias   
Que ricas que están  
 
 
Vin un perruqueiro 
Na perruquería 
Que peiteaba o pelo 
A todo o que quería 
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Xogos de Psicomotricidade 
 
Colocar aros polo chan para camiñar ó ritmo da música sen tocalos. Cando paramos a música metémonos rapidamente nos aros sen que ningún neno/ 
quede fora. Cada vez que pare a música retiraremos un dos aros e os nenos/as teñen que seguir compartindo os aros ata que non quede ningún. 
 
Xogamos ás apalpadelas. Vendamos os ollos a un neno/a do grupo que ten que pillar ós demais e falamos das características físicas dos nenos/as que 
pillamos. 


