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Resumo
O presente Relatório de Estágio surge no âmbito da Unidade Curricular de
Prática de Ensino Supervisionada (PES) I e II, integrada no Mestrado em Educação Préescolar e Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico da Escola Superior de Educação,
Comunicação e Desporto do Instituto Politécnico da Guarda. Este afigura-se como um
documento intencional e contextualizado, onde se expressam as ações de análise e de
reflexão crítica das práticas pedagógicas experimentadas e vivenciadas na Educação
Pré-Escolar e no Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico. Encontra-se dividido em três
componentes essenciais: o Enquadramento institucional, a descrição de todo o processo
de PES e a apresentação de um trabalho de investigação sobre o tema escolhido.
A necessidade de edificar uma prática educativa de qualidade adaptada às
necessidades e interesses dos educandos, conduziu-nos ao aprofundamento e à reflexão
da temática sobre o papel do educador/professor face ao processo de seleção e
implementação de estratégias de ensino e aprendizagem, na abordagem da temática
“Prevenção de acidentes rodoviários”. Neste contexto, o objetivo desta pesquisa é o de
demonstrar como, através da exploração de diversas atividades de carater lúdico, os
educadores/professores conseguem incutir nas crianças desde tenra idade
comportamentos e atitudes corretas no que concerne a esta temática.
Este estudo surgiu devido ao facto de, cada vez mais, a sinistralidade rodoviária
ser uma das problemáticas sociais do nosso país, situando-o no topo das estatísticas.
Nesta perspetiva, torna-se urgente enfrentar este problema, sendo uma das formas de o
fazer e talvez a mais eficaz, segura e duradora, a educação para a cidadania rodoviária,
uma vez que o fator humano é a principal causa de acidentes rodoviários. Neste âmbito
torna-se urgente responder de forma pronta e eficaz a todos os perigos rodoviários e por
isso é de extrema importância privilegiar a educação rodoviária nas nossas Pré escolas e
escolas do 1º CEB, desenvolvendo para tal um conjunto de ações pedagógicas, capazes
de levar as crianças, de uma forma lúdica, a interiorizar as regras de circulação.

Palavras-Chave: Prática de Ensino Supervisionada; Educação Pré-escolar; 1º CEB;
Sinistralidade rodoviária; Educação rodoviária; Cidadania; Circuito; Regras e
comportamentos.
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Abstract
This Internship Report comes as part of the course of Supervised Teaching
Practice (PES) I and II, Integrated Masters in Early Childhood Education and Teaching
1st Cycle of Basic Education, School of Education, Communication and Sports Institute
Polytechnic of Guarda. This appears as an intentional and contextual document which
express the actions of analysis and critical reflection of tried and experienced in
Preschool Education and Teaching of the 1st cycle of basic education teaching
practices. It is divided into three main components: the institutional framework, the
description of the whole process of PES and the presentation of research work on the
chosen topic.
The need to build a quality educational practice adapted to the needs and
interests of students, led us to deepen and thematic reflection on the role of educator /
teacher over the selection and implementation of teaching strategies and learning
process, the approach the theme "Prevention of road accidents". In this context, the
objective of this research is to demonstrate how by exploring various activities playful
character, educators / teachers can instill in children from an early age right attitudes
and behaviors with regard to this issue.
This study arose due to the fact that, increasingly, road accidents is one of the
social problems of our country, placing it on top of the statistics. In this perspective, it
becomes urgent to address this problem, one of the ways to do this and perhaps the most
effective, safe and enduring, education for citizenship road, once the human factor is the
main cause of road accidents. In this context it becomes urgent to respond promptly and
effectively to all road hazards and shape so it is extremely important priority to road
safety education in our pre schools and schools of the 1st CEB, developing for such a
set of pedagogical actions, able to take children in a playful way, to internalize the rules
of movement.

Keywords : Supervised Teaching Practice; Pre -school , 1st CEB; Bus Accidents; Bus
Education;
Citizenship;
Circuit;
rules
and
behaviors;
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Introdução
“Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina”
(Cora, 1983:136)

O presente relatório final de estágio surge no âmbito da Unidade Curricular de
Ensino Supervisionada (PES) - Estágio e Relatório I e II, do curso de Mestrado em
Educação Pré-escolar e Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico, ministrado na Escola
Superior de Educação, Comunicação e Desporto da Guarda. Consiste na apresentação
da informação que consideramos mais relevante e que explicíta todo o trabalho
realizado no decorrer da prática pedagógica, no Jardim-de-infância do Bairro da Luz e
na Escola Básica do Bonfim, através do qual foram adquiridas competências
pedagógicas, com a assimilação de conhecimentos fulcrais e indispensáveis, subjacentes
a estes dois níveis de ensino.
O Estágio Pedagógico afigura-se, assim, como um processo dinâmico que visa a
transformação da identidade pessoal e profissional do educador/professor estagiário.
Neste âmbito, a formação académica e pedagógica, bem como a formação teórica e/ou
prática assumem uma grande importância. Deste modo, “a prática de formação
profissional deve proporcionar aos candidatos a profissionais uma formação pessoal e
social integradora da informação, dos métodos, das técnicas e das actitudes e valores
científicos, pedagógicos e sociais adequados à realidade da função de professor”
(Formozinho & Niza, 2001: 37).
Neste contexto, é no decorrer da prática pedagógica que temos a oportunidade
de aprender através das nossas experiências, positivas ou negativas, tornando possível a
nossa formação como futuros docentes, pois é através da nossa ação que vamos
ganhando experiência e aprendemos a refletir sobre a mesma, focando a nossa atenção,
nas condições essenciais para o processo de ensino e aprendizagem.
A organização deste relatório final, rege-se pelas disposições legais consignadas
no artigo 11º do Diário da República, 2º série – nº42 – 28 de fevereiro de 2012.
Segundo esse artigo, o relatório deverá contemplar três componentes essenciais: o
enquadramento institucional (…), a descrição do processo de prática de ensino
supervisionada (…) e a implementação de uma medida relativa ao tema escolhido
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diretamente relacionada com os programas da(s) área(s)/disciplina(s), do(s) ciclo(s)
onde foi realizado o estágio.
Neste âmbito, no primeiro capítulo descrevemos o enquadramento institucionalorganização e administração escolar, dos estabelecimentos onde se desenrolou a Prática
de Ensino Supervisionada, quer no Ensino Pré-escolar quer no 1º ciclo do ensino básico.
Neste capítulo, partindo do geral para o particular, caraterizaremos e descreveremos o
meio envolvente e cada um dos estabelecimentos de ensino (ao nível das instalações, da
equipa pedagógica, etc.), nos quais tivemos o privilégio de trabalhar.
O segundo capítulo, descreverá todo o processo da Prática de Ensino
Supervisionada I e II. Assim, começaremos primeiramente por definir o macro contexto
da PES, bem como o seu contexto legal e o contexto de ordem funcional e institucional.
Posteriormente, apresentaremos a caraterização socioeconómica e psicopedagógica,
referente ao grupo do nível Pré-Escolar e da turma do 1º CEB. De seguida, faremos uma
alusão às experiências/atividades vivenciadas e exploradas ao longo da prática
pedagógica no Pré-Escolar e no 1º CEB, referindo o número de regências efetuadas, as
áreas em que se desenrolaram, bem como a caraterização dos objetivos a atingir,
estratégias e resultados. Na finalização deste capítulo será apresentada uma reflexão de
auto e heteroavaliação, sobre o contributo da PES, acompanhado das respetivas
considerações finais, sobre este percurso pedagógico.
Por fim, o terceiro e último capítulo, incluirá o trabalho de investigação
desenvolvido no decorrer da PES I e II, sobre a temática “Educação Rodoviária:
Prevenção

de

acidentes

rodoviários”.

Este

estudo

nasce

no

contexto

do

desenvolvimento de uma nova conceção, acerca do que deverão ser as linhas
orientadoras de uma política eficaz no combate à sinistralidade rodoviária, problema
crescente na nossa sociedade.
Para tal, e numa lógica de complementaridade, a Educação Rodoviária surge
como uma aposta decisiva nas vertentes preventivas e formativas das crianças, tentando
desta forma, encontrar a resposta adequada a uma questão tão grave e delicada como
esta que teima em persistir no âmbito do universo rodoviário Português. Neste sentido, e
corroborando o Ministério da Administração Interna (2003) devemos entender a
educação rodoviária como um conjunto de ações educativas, informativas e interativas
desenvolvidas junto dos educandos, desde os primeiros anos de vida com o objetivo de
induzir-lhes comportamentos e atitudes adequadas às solicitações da circulação
rodoviária, com vista a uma tentativa de diminuição dos números de sinistralidade.

2

Assim, ao longo deste capítulo começaremos por realizar um aprofundamento
sobre o tema, explicitando de seguida as metodologias utilizadas, realizadas com base
na descrição e análise crítica e reflexiva de todas as situações e atividade subjacentes à
temática, desenvolvidas ao longo da PES I e II, e que se constituíram importantíssimas
para a aquisição de competências e conhecimentos de todas as crianças envolvidas.
Finalmente, apresentaremos a análise e interpretação dos resultados obtidos no decorrer
das avaliações realizadas aos alunos ao longo das atividades, bem como as implicações
do estudo para a prática pedagógica. Deste trabalho transparece, portanto, uma conceção
baseada no caminho da investigação, da reflexão e da ação, enquanto máxima
promotora do crescimento e maturação profissional.
Por fim, acrescentaremos as considerações finais e referências bibliográficas,
que serviram de suporte para a elaboração deste trabalho, bem como os anexos.
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I Capítulo
Enquadramento Institucional-Organização e Administração escolar
O

conhecimento

sobre

o

Enquadramento

Institucional-Organização

e

Administração Escolar é determinante para as práticas educativas.
Nesta perspetiva, ao longo deste capítulo situo o contexto em que se desenrolou
a PES, enquadrando e descrevendo os estabelecimentos educativos, nos quais tive a
privilégio de trabalhar.
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1. Enquadramento Institucional- Organização e Administração
Escolar
O

conhecimento

sobre

o

Enquadramento

Institucional-Organização

e

Administração Escolar é imprescindível para o planeamento do processo de ensino e
aprendizagem. Assim a recolha de um amplo conjunto de informações sobre o meio é
essencial para a criação de um fio condutor entre um determinado grupo e as
aprendizagens/atividades que lhes são destinadas.
Neste sentido, a Lei de Bases do Sistema Educativo (2005, art.º 1), defende que
o sistema educativo é “o conjunto de meios pelo qual se concretiza o direito à educação
que se exprime pela garantia de uma permanente acção formativa orientada para
favorecer o desenvolvimento global da personalidade, o progresso social e a
democratização da sociedade”. Também o Decreto-lei n.º 115-A/98, define “o poder
reconhecido à escola pela administração educativa, de tomar decisões nos domínios
estratégico, pedagógico e administrativo”.
No que concerne à participação na unidade curricular de Prática de Ensino
Supervisionada (PES) consagrada no processo regulamentar n.º40/2011 publicada em
diário da República 2.ª série –n.º131 de 11 de julho de 2011, do curso de Mestrado em
Educação Pré-escolar e Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico, previsto no Decreto-lei n.º
42/2007 de 22 de fevereiro, a decorrer na Escola Superior de Educação, Comunicação e
Desporto, esta desenvolveu-se em dois momentos destintos, sendo que a PES I ocorreu
no Jardim de Infância do Bairro da Luz e a PES II na Escola Básica do Bonfim.
Ao contactar com estes estabelecimentos de ensino, pretende-se que o
educador/professor estagiário desenvolva competências ao nível da observação e
reflexão sobre o funcionamento e a orgânica das instituições escolares bem como o seu
meio envolvente.
Assim sendo, o presente capítulo pretende fazer um breve enquadramento
institucional, bem como dos principais indicadores que caraterizam o meio envolvente e
os sujeitos. Esta contextualização torna-se muito importante, para uma realização
profícua na elaboração de um plano de trabalho mais específico, uma vez que na sala de
atividades/aula, no recreio, na rua e na localidade as crianças obtêm toda uma
experiência de uma vida social, tornando-as únicas e a qual os professores devem
reconhecer, visto que o espaço onde decorre a ação pedagógica “confere uma
materialidade própria às relações sociais que nele têm lugar” (Tomás, 2006: 7).
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2. Caraterização do Meio envolvente
2.1.

A cidade da Guarda

“A Guarda é um verdadeiro álbum de história, de
tradições, de lendas e realidades.”
(Rodrigues, 2000: 102)

Imagem nº 1: Mapa de Portugal e da Cidade da Guarda
Fonte: http://www.portugalweb.net/guarda/concelho/mapa.asp,
consultado a 6 de fevereiro de 2013

Portugal tem cerca de 89 000 km2 de área o que corresponde a cerca de um
quinto da área total da península Ibérica. Segundo José Mattoso (1992), a posição da
fachada atlântica determina as características físicas do país, quer pelas características
naturais resultantes, quer pelo mar, determinante na história do povo português.
No que concerne, à cidade da Guarda, esta situa-se no Cento-Interior de
Portugal, sendo capital de distrito da região da Beira Alta, com cerca de 31 224
habitantes, inserida no concelho homólogo com 712,11 km² de área e 42 541 habitantes
(2011), subdividido em 55 freguesias1, sendo o único aglomerado urbano com dimensão
significativa. Destaca-se, desde logo, pela massa imponente da Catedral que constitui
como que o centro deste aglomerado, fundado, em grande medida, precisamente para
servir de “guarda”, em tempos medievais. Desta, surgiram uma variedade de
monumentos de todos os tipos que atesta a sua importância na História de Portugal,
desde as muralhas medievais, com a famosa Torre dos Ferreiros, passando pela
Catedral, e até aos inúmeros solares que certificam que a cidade se afirmou também
como centro económico e assento da nobreza rural do interior.
1

Após a redação deste documento no decorrer da PES I e II, estes dados alteraram-se devido à
reorganização administrativa de freguesias de 2012/2013, no qual o concelho da Guarda passou a ser
composto por 43 freguesias
Fonte:
http://app.parlamento.pt/utrat/Municipios/Guarda/ANEXO%20II%20-%20AM%20Guarda.pdf
consultada a 24 de março de 2014
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Na cidade da Guarda, predomina a cor cinzenta, devido à cor do granito que
estrutura a sua arquitetura, mantendo “uma personalidade medieval, com marcas
profundas da sua expansão urbana, operada sobretudo a partir de finais do século XVII”
(Almeida & Belo, 2007: 320).
A história desta cidade remonta-se a um passado longínquo, sendo fundada no
século XII, através da atribuição de uma Carta de Foral, a 27 de novembro de 1199, por
D. Sancho I, com o cognome «O Povoador», constituindo-se, por isso, a sua certidão de
nascimento para a História de Portugal. Através desta, foram concedidos, aos habitantes
da Guarda, diversos privilégios e o incentivo ao povoamento.
Neste sentido, este monarca foi promotor da repovoação desta cidade tal como
reitera Rodrigues (1977: 23), “D. Sancho I escolheu um local já anteriormente ocupado
e repovoou-o. Este repovoamento fez-se, obedecendo a razões de ordem estratégica que
permitiam a organização de defesa perante as ameaças Leonesas e Muçulmanas”,
assistindo-se assim, ao domínio de três vales de grande interesse económico, o do
Mondego, o do Zêzere e o do Côa. Nesta sequência cidade da Guarda desenvolveu-se ao
longo dos tempos e tomou a feição militar que convinha à defesa da linha fronteiriça,
tornando-se desde a sua formação, uma cidade fortaleza.
Assim, ao longo dos tempos, teve uma inegável importância estratégica e
militar, encontrando-se indissociavelmente ligada à História de Portugal, como já
referido anteriormente. Trata-se, pois, de uma cidade coeva da nacionalidade, pois ligase a cidade da Guarda à definição de fronteiras de Portugal, sendo, esta, uma das mais
antigas do país e, tendo sido também palco de importantes acontecimentos militares da
história, designadamente nos momentos mais conturbados da luta pela independência.
Foi por outro lado, local escolhido por diversos reis da 1ª e 2ª dinastia, para aí,
corroborarem tratados, estabelecerem acordos diplomáticos e convocarem as cortes.
O Duque de Wellington, refere que “a posição da Guarda pode ser chamada, o
escudo da Estrela”, isto porque, a importância militar da Guarda revestiu-se num
extraordinário interesse estratégico e a sua posição permitiu um grande destaque
aquando das Invasões Francesas (1807-1810).
Em 1282, D. Dinis e D. Isabel de Aragão permaneceram na cidade, cerca de dois
meses pois, o seu casamento iria realizar-se perto da Guarda, nomeadamente em
Trancoso. Durantes esse período, visitaram ainda a cidade, os reis D. Afonso IV e o
príncipe D. Pedro. Em 1439, Guarda contribui com diversas verbas, para o sustento de
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Ceuta. É neste século, que as indústrias, o gado, os lanifícios, os produtos agrícolas
começa a ser alvo de comércio intenso.
Dos monumentos enriquecedores da cidade, designam-se a catedral gótica
manuelina, inteiramente de granito, assume-se como uma verdadeira, fortaleza. A igreja
da Nª Sª do Mileu, erguida na Póvoa, edificada no século XI. Do século XVII datam o
Paço Episcopal e o seminário de estilo filipino. Outras relíquias do passado guerreiro
são a Porta do Sol, de El-Rei e dos Ferreiros. A cidade dispõe ainda de um museu,
regional.
Ao nível geográfico, a Guarda é a cidade mais elevada do país e goza de uma
excelente localização geoestratégica, como já referido, situada na raia central e num nó
de comunicações viárias e ferroviárias que lhe proporcionam uma boa acessibilidade
quer regional quer externa. À semelhança de outras cidades do interior, a Guarda tem
um índice de envelhecimento da população residente bastante elevado.
Quanto ao nível socioeconómico, esta tem vindo a desenvolver-se,
essencialmente no setor dos serviços, nas áreas da construção e obras públicas, no
comércio retalhista, hotelaria, restauração e banca. Ao nível da indústria, salienta-se a
presença do setor de produção de laticínios.
No que diz respeito a equipamentos da área da cultura e educação, a Guarda tem
um Instituto Politécnico, duas escolas de ensino secundário, três escolas de ensino
básico, contendo o segundo e terceiro ciclo e uma rede significativa de escolas do
primeiro ciclo e de Jardins-de-infância. Contém ainda, uma Biblioteca Municipal, uma
Delegação do Instituto da Juventude, quatro auditórios, um cineteatro, um arquivo
distrital, um museu, uma mediateca, um centro-cultural e uma casa de espetáculos.
Conhecida pela cidade dos 5 Fs2: Forte, Farta, Fria, Fiel e Formosa a sua origem
tem várias explicações:
Farta devido à riqueza do vale do Mondego, pois desde sempre os vales do
Mondego a encheram do necessário.
Forte a torre do castelo, as muralhas e a posição geográfica demonstram a sua
força.
Fria devido à proximidade geográfica com a Serra da Estrela, pois o clima
tipicamente montanhoso influência sendo considerada uma das cidades mais frias de
Portugal, onde, alguns dias do ano, a neve cai.
2

Fonte: http://www.mun-guarda.pt/index.asp?idedicao=51&idSeccao=576&Action=seccao, consultado a
6 de fevereiro de 2013
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Fiel porque Álvaro Gil Cabral – que foi Alcaide-Mor do Castelo da Guarda e
trisavô de Pedro Álvares Cabral – recusou entregar as chaves da cidade ao Rei de
Castela durante a crise de 1383-85.
Formosa pela beleza natural que a envolve.
Neste sentido, poderemos afirmar, que atualmente a Guarda é uma cidade com os
olhos postos no futuro.

3. Caraterização da instituição Educativa- Jardim de Infância do
Bairro da Luz
3.1.

Organização e administração escolar
A PES I desenrolou-se no jardim-de-infância do Bairro da Luz, instituição de

atendimento educativo formal da rede pública, pertencente ao agrupamento de S.
Miguel, na cidade da Guarda, na freguesia de S. Vicente3.
Todo o enquadramento institucional cumpre os princípios e objetivos previstos
no decreto-lei n.º75/2008 de 22 de abril, que aprova o regime de autonomia,
administração e gestão dos estabelecimentos públicos da educação pré-escolar e dos
ensinos básicos e secundário.
O agrupamento de Escolas de S. Miguel da Guarda é constituído assim, por 14
jardins-de-infância, 13 escolas do 1º CEB e pela Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos de S.
Miguel (escola sede), que compartilham de um projeto pedagógico comum, assim como
o Projeto Educativo, o Projeto Curricular de Agrupamento, o Regulamento Interno, o
Plano Anual de Atividades, que são documentos que concedem autonomia ao
Agrupamento de Escolas de São Miguel.
Um dos documentos de referência deste agrupamentos é o Projeto educativo4,
aprovado para os anos de 2011/2014, surgindo como uma necessidade de construir uma
identidade e uma autonomia própria, capaz de orientar, tendo em vista, a conquista de
uma ação educativa com sentido e com um rumo: “Caminhar, crescer e aprender juntos

3

Devido à organização dos mega agrupamentos realizados no ano 2013/2014 esta instituição passou a
pertencer ao Agrupamento de Escolas da Sé.
4
Fonte:http://joomla.aesmiguel.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=23:projetoeducativo-do-agrupamento-20112014&catid=2:documentos&Itemid=22, consultado a 6 de fevereiro de
2013
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para o sucesso, sendo que é a partir deste lema que se constrói todo o projeto
educativo”. O objetivo primordial do projeto é “promover um processo educativo de
qualidade, conducente à formação integral do aluno como pessoa autónoma,
interveniente, solidária, informada e democrática, incutindo os valores de liberdade, de
solidariedade, de tolerância, de sentido de justiça, de respeito e aceitação do outro e das
suas diferenças”.

3.2.

Caraterização do meio envolvente
“A criança é o produto de uma interação entre a família, a escola e o meio em que se insere,

desenvolvendo-se apenas se registar uma actuação responsável de todos os intervenientes, nesta
interação.” (Pedro, 2005: 42)

O jardim-de-infância do Bairro da Luz encontra-se inserido na freguesia de S.
Vicente5, sendo uma das três freguesias que constituem a zona urbana da Guarda. Sendo
um dos bairros novos da cidade da Guarda, este teve um crescimento rápido na área
habitacional, no entanto não houve, pelo menos no início, a preocupação de criar nele as
infraestruturas necessárias ao conforto dos seus residentes.
A planta arquitetónica da parte mais antiga tem uma configuração geométrica,
com uma rua principal e mais larga e várias ruas mais estreitas que convergem naquela
perpendicularmente. As casas foram quase todas construídas como sendo casas
geminadas, seguindo um projeto idêntico, porém, mais recentemente, estão a ser
construídas moradias e prédios com uma arquitetura diferente que, a nosso ver, vêm
melhorar a configuração estética do bairro. Assim sendo, com as últimas construções,
este bairro quase que se liga com outro bairro da cidade (Urbanização da Quinta do
Pinheiro). Existir
Recentemente a Câmara Municipal criou um espaço que se destina às atividades
lúdicas das crianças do bairro, e que serve, também como prolongamento do espaço de
recreio do Jardim de Infância, sendo esta uma área grande com areia e onde as crianças
podem usufruir de baloiços para as suas brincadeiras.
5

Após a redação deste documento, no decorrer da PES I, esta freguesia deixou de existir devido à
reorganização administrativa de freguesias de 2012/2013, passando somente a existir de momento a
freguesia da Guarda.
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No que diz respeito às estruturas de educação, ensino e apoio às crianças, estão a
funcionar neste bairro, um jardim-de-infância, uma escola do primeiro ciclo do ensino
básico com quatro turmas e um serviço de ocupação de tempos livres que presta
atendimento a alguns alunos da escola. Existe, ainda, o apoio de amas particulares que
atendem algumas crianças que frequentam o jardim-de-infância e a escola.
Funciona também neste bairro, desde 1994, a Casa de Saúde Bento Menni, uma
estrutura de apoio à saúde mental, pertencente à Congregação das Irmãs do Sagrado
Coração de Jesus, à qual se deve, também, alguma da dinâmica social que no presente
aqui existe.

3.3.

Caraterização da instituição
“As escolas, tal como outras instituições, têm histórias e culturas que consistem em valores,

crenças e expectativas que se desenvolveram e cresceram ao longo do tempo” (Arends, 1995:452).

O Jardim de Infância do Bairro da Luz pertence à rede pública do Ministério da
Educação (ME), tendo sido as atuais instalações, inauguradas no dia 27 de novembro de
2004, pela Ex.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal da Guarda (Maria do Carmo
Pires Almeida Borges), começando a funcionar nestas atuais instalações em Setembro
do ano letivo 2005/2006.
Esta instituição funciona com três salas de atividades distintas, sendo
frequentando por 48 crianças, com idades compreendidas entre os 3 e os 5 anos,
distribuídas por turmas heterogéneas.

3.3.1. Organização do espaço da instituição
No que se refere aos recursos físicos, esta instituição carateriza-se como sendo
uma arquitetura moderna, por isso é um edifício amplo e que apresenta boas condições
físicas. A instituição é desta forma, constituída por:
Hall de entrada - é uma área ampla, sendo local de acolhimento das crianças
que não têm a Componente de Apoio à Família (CAF), por esse facto, possui dois
bancos junto à porta de entrada e um placard onde é afixada semanalmente a ementa das
refeições das crianças, bem como outras informações relevantes para os pais, sendo que
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o seu pavimento é de linóleo, facilitando desta
forma, a limpeza. Próximo deste, existe ainda,
um espaço com caixas devidamente identificadas
com fotografias de todas as crianças da
instituição, destinadas a colocação das mochilas
das mesmas.

Imagem nº 2 : Hall de entrada
Fonte: Própria

Casas de Banho - Na instituição existem quatro casas de banho, sendo que
apenas duas delas se encontram ao dispor das crianças. Estas têm um pavimento em
mosaico, as sanitas têm tamanho normal de adultos e lavatórios adequados à altura das
crianças que, no entanto, não se encontram apropriados, visto que os estes se tornam
muito pequenos, levando a que quando as crianças lavam as mãos, espalhem muita água
no chão. Torna-se ainda importante ressalvar a importâncias deste espaço para o
desenvolvimento da autonomia de cada criança.
Uma terceira casa de banho encontra-se destinada a crianças com dificuldades
motoras, possuindo uma sanita e um lavatório
adaptados e de fácil acesso para crianças que se
desloquem em cadeiras de rodas. Porém, na
Instituição não há crianças com deficiências
motoras e, por isso, esta é utilizada como
arrecadação e sanitário para funcionários. E, por
fim, existe ainda uma casa de banho no gabinete
das educadoras, direcionada para todo o corpo
docente e não docente desta instituição.
Imagem nº3: Casa de banho
Fonte: Própria

Gabinete das educadoras – Este espaço destina-se à realização de reuniões, ao
atendimento aos pais e é, também, um local onde se guardam os arquivos
administrativos da instituição, possuindo, uma mesa e várias cadeiras, dois armários de
arrumação de materiais, dois computadores, um fixo e outro portátil, um rádio, um
projetor, uma televisão, um vídeo, um telefone, um placar onde se coloca a informação
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relevante para as educadoras sobre as crianças,
(por exemplo: números de telefone para casos de
emergência, …). Junto ao gabinete há, também,
uma zona de vestiário que contém cinco cacifos
de arrumação de roupa e objetos pessoais das
educadoras.
Imagem nº4: Gabinete das Educadoras
Fonte: Própria

Salão polivalente e refeitório – O refeitório é adjacente ao salão polivalente,
sendo dividido através de duas cortinas. No que se refere ao salão polivalente, este
dispõe de uma área ampla, que contém: um armário com televisão, leitor de vídeo e
DVD, armários com material pedagógico-didático para as crianças (como por exemplo:
caixas com cordas, bolas, arcos, blocos grandes de construção, entre outros). Este
espaço destina-se à realização de atividades orientadas pelas funcionárias da
Componente de Apoio à Família (CAF), e atividades de desenvolvimento da
motricidade global.
No refeitório existem mesas e cadeiras adaptadas às idades das crianças, para
estas fazerem as suas refeições (lanche da manhã, almoço e lanche da tarde).

Imagem nº5 e 6 : Salão Polivalente
Fonte: Própria
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Cozinha – Este espaço, encontra-se dividido por zonas de confeção dos
alimentos (zona de preparação, zona de hortifruticultura, zona de carne, zona de peixe,
entre outros), porém no presente ano letivo não se encontra em funcionamento, visto
que a confeção das refeições das crianças são da responsabilidade da Câmara
Municipal. Deste modo, este espaço está ao inteiro dispor das funcionárias da CAF,
para preparar os pratos das crianças, visto que lá se encontra todo o material necessário
às refeições (talheres, pratos, copos, etc.). Este espaço encontra-se ainda equipado com
um frigorífico, máquina de café, um micro-ondas e uma máquina de lavar louça.
Três salas de atividades- Neste jardim-de-infância encontram-se três salas de
atividades, destinadas aos três grupos de crianças que frequentam a instituição. Cada
uma das salas encontra-se dividida por áreas, contendo equipamentos pedagógicodidáticos, existindo ainda em cada uma delas, uma porta com acesso ao exterior;
Corredor - É um espaço interior amplo que serve de ligação a todas as divisões
da instituição, encontrando-se, ainda, neste os cabides das crianças de cada sala,
identificados por fotografias.
Espaço Exterior – O jardim-de-infância tem ao seu dispor um espaço exterior,
do qual as crianças podem usufruir quando está bom tempo.
Contudo, este espaço não é muito apropriado uma vez que não reúne condições
de segurança para as crianças brincarem, pois o pavimento é de cimento, assim como os
muros envolventes, o labirinto e o escorrega.
Existe apenas uma pequena área com canteiros, algumas árvores e uma pequena
área de relva. Este espaço tem duas entradas, sendo que uma fica na parte principal da
instituição (frente) e uma outra entrada na parte traseira da mesma, contendo cada uma
um portão como forma de garantir a segurança.

Imagem nº7 e 8: Espaço Exterior da Instituição
Fonte: Própria
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É de salientar, que toda a instituição possui uma boa iluminação natural,
existindo em toda a área janelas que facilitam a entrada de luz. Dispondo ainda, de
aquecimento central em toda a extensão do Jardim-de-infância, bem como de alguns
equipamentos de segurança, tais como: extintores e alarmes de incêndios. Contudo, não
existiu a preocupação aquando da construção da instituição, em proteger devidamente as
tomadas que se encontram ao alcance das crianças.
Quanto ao acesso à instituição este torna-se fácil, embora não haja a existência
de qualquer tipo de placas a identificar a sua localização.

3.3.2. Organização da equipa pedagógica
No que concerne aos recursos humanos o Jardim-de-infância do Bairro da luz
dispõe de um corpo docente formado por três educadoras de infância, cada uma
responsável por uma sala de atividades (sendo que uma acumula funções de
coordenação da instituição), uma educadora de infância de apoio educativo, que presta
um apoio personalizado às crianças com mais dificuldades e a colaboração de um
professor de Educação Física e um professor de Educação Musical.
Esta instituição conta ainda com o apoio de um corpo não docente, formado por
duas assistentes operacionais e uma assistente colocada pelo Programa Ocupacional
(POC), distribuídas pelas três salas e que prestam, apoio às educadoras.
No que se refere à Componente de Apoio à Família (CAF) ao encargo da
Câmara Municipal, esta constitui-se por três assistentes técnicas (duas delas são
animadoras socioculturais), e duas auxiliares colocadas em situação de POC.
As assistentes técnicas fazem o atendimento das crianças inscritas na
componente de apoio à família, no período do almoço, nos períodos para além das 25
horas de atividades educativas/letivas e nos períodos de interrupção letiva. Ao longo
deste período, desenvolvem, junto das crianças e sob a orientação das educadoras do
Jardim de Infância, um trabalho de animação com carácter essencialmente lúdico, de
tempo livre e informal sem intencionalidade pedagógica, zelando ainda, pela
organização e higiene do material e dos espaços utilizados pela componente de apoio à
família, bem como pela saúde e bem-estar das crianças que se encontram à sua guarda.
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3.3.3. Organização do tempo
Relativamente à gestão do tempo no jardim-de-infância do Bairro da Luz, ao
longo do dia as atividades desenrolam-se numa dada sequência que determina “uma
rotina educativa, uma vez que esta é intencionalmente planeada pelo corpo docente”
(ME, 2009: 40). Neste sentido, esta rotina diária distribui-se por uma componente letiva
(25 horas semanais) das 9h às 12h e das 14h às 16h e pela componente da CAF das 8h
às 9h, das 12h às 14h e das 16h às 18h30. É de salientar que quando ocorrem
interrupções letivas, as crianças ficam ao total encargo das funcionárias da CAF desde
as 8h às 18h30m.
Na seguinte tabela, podemos observar a organização da rotina diária, pois tal
como preconiza o ME (2009: 40) “o tempo é de cada criança, do grupo de crianças e do
educador, importa que haja uma organização do tempo decidida pelo educador e pelas
crianças”.
Horas
8h00-9h00

Duração
1 Hora

Acolhimento

1 Hora

Reunião:
-Mudança e Leitura do
Calendário;
-Diálogo com as crianças;
-Atividades orientadas;

5 Minutos

-Higiene

9h.00-10h00

10h00-10h05

10h05-10h20

10h25-11h50
11h50-12h00

12h00-14h00

14h00-15h50

Atividade

30
Minutos
1h25
Minutos
10
Minutos

2 Horas

1h50
Minutos

-Lanche
-Atividades orientadas;
-Atividades livres nos
diferentes espaços;
Arrumação da sala e
diálogo em grande grupo

Almoço e atividades
lúdicas

-Registo das Presenças;
-Diálogo com as crianças;
-Atividades livres e/ou
orientadas;
-Arrumação da sala;

Iniciativa

Organização

Animadoras da CAF
e Crianças

Grande Grupo

Salão
Polivalente

-Educadora e
Crianças

Grande Grupo

Espaço da
reunião

Educadora, técnica
operacional e
crianças
Educadora, técnica
operacional e
crianças
Educadora, técnica
operacional e
crianças
Educadora, técnica
operacional e
crianças
-Animadoras da CAF
e Crianças

Educadora e crianças

Local

Casa de
banho
Individual
Grande
Grupo
Individual e /
ou Grande
Grupo

Refeitório
-Sala;
- Salão
polivalente;
Sala

Grande Grupo

-Refeitório, Salão
polivalente; Espaço
Exterior;

Grande Grupo
Sala

Educadora, técnica

Sala
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15h50-16h00

10
Minutos

-Diálogo em grande
grupo;

operacional e
crianças

16h00-18h30

2h30
Minutos

Lanche ou saída

Animadoras da CAF
e Crianças

Grande grupo
Individual
e
Grande grupo

-Refeitório
-Salão
Polivalente

Tabela nº 1: Rotina diária do Jardim-de-infância do Bairro da Luz
Fonte: Elaboração própria

Através da análise da tabela sobre rotina diária presente no Jardim-de-infância
do Bairro da Luz, podemos concluir que esta contempla diversos momentos ao longo do
dia relevantes para as crianças. Desta forma, o dia-a-dia das crianças no jardim-deinfância inicia-se a partir das 8horas da manha, aquando da chegada das mesmas, que
são acolhidas pelas funcionárias da CAF, onde estas realizam atividades lúdicas com as
crianças.
Por volta as 9 horas da manhã, as crianças deslocam-se orientadas pelas
assistentes operacionais, para as respetivas salas de atividades, onde na presença da
educadora, iniciam a rotina da reunião. Neste momento, é averiguado através do
“Quadro do Chefe”, qual o menino que desempenha a função de chefe do dia, para deste
modo, se colocar perante o grupo, e começar a cantar a canção do “Bom dia”, saudando
todos os colegas da sala, assim como os adultos presentes.
Após isto, o chefe procede à atualização do calendário e com ajuda este escreve
o seu nome e data no quadro. No fim do chefe realizar todas as tarefas, o grupo canta a
canção “Muito Bem”, e a educadora proporciona um diálogo em grande grupo,
relativamente à temática a explorar.
Por volta das 10 horas da manhã, a temática do dia é interrompida e as crianças
deslocam-se até as casas de banho, para realizarem a sua higiene pessoal, sendo que
antes disto, as crianças cantam a canção “Lavar as mão”, incutindo-lhes desta forma, a
adoção de hábitos de higiene sempre antes das refeições, para posteriormente se
deslocarem para o refeitório e, aí efetuarem o lanche da manhã.
Após o lanche da manhã e até à hora de almoço (12h00), as crianças encontramse na sala de atividades, dando desta forma seguimento à temática iniciada pela
educadora, havendo tempo para estas brincarem um pouco nos diversos espaços
existentes na sala. Torna-se importante salientar, que na hora de almoço as crianças
encontram-se à responsabilidade das funcionárias da CAF.
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A seguir à hora de almoço, o chefe do dia desempenha outra das suas funções,
sendo esta a marcação de presenças, no quadro disponível para esta atividade,
verificando assim quais os meninos que se encontram presentes ou ausentes da sala.
Após a realização desta tarefa do chefe, existe um momento de diálogo na continuidade
da temática iniciada no período da manhã, seguido de atividades orientadas ou livres
nos diversos espaços.
Às 16horas terminam as atividades letivas, e algumas crianças deslocam-se para
o salão, onde, até por volta das 18h30minutos, estarão à responsabilidade das
funcionárias da CAF devido a estas necessitarem do prolongamento de horário. É
importante referir que sempre que as crianças se deslocam da sala para o salão
polivalente cantam a canção “O Comboio dos meninos”.
Consideramos deste modo, que a rotina encontra-se bem organizada
proporcionando desta forma momentos diferentes às crianças ao longo do seu dia.
Torna-se ainda importante salientar, que as crianças têm ao seu dispor outras
atividades, tais como Expressão Motora, atividades coadjuvadas por um professor
licenciado em Educação Física às segundas-feiras no período da tarde (14h-14h45);
atividades de Expressão Musical, atividades coadjuvadas por um professor licenciado
em Educação Musical às terças-feiras no período da manha (10h30-11h15) e ainda,
aulas de Natação, às quintas-feiras no período da tarde (14h-16h), nas instalações da
Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto da Guarda.

3.3.4. Recursos materiais
O jardim-de-infância do Bairro da Luz possui um variado leque de recursos
materiais através dos quais as crianças deverão encontrar respostas, que vão de encontro
às suas necessidades mais concretamente ao nível da exploração, experimentação e
manipulação, pois tal como defende o ME (2009: 38) “A importância de que se reveste
o equipamento e o material na aprendizagem das crianças implica que o educador defina
prioridades na aquisição do equipamento e do material, de acordo com as necessidades
das crianças”.
Atendendo a este princípio, apresentamos de seguida na tabela nº 2 os principais
recursos materiais existentes na instituição.
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Materiais
Multimédia

Materiais destinados à
Expressão Físico-Motora

Materiais destinados
à Expressão Musical

- Computadores;
-Impressoras;
- Retroprojetores;
-Ecrãs de Projeção;
-Televisão;
-Rádio;
-Leitor de DVD e
CD;
-CD´s interativos;
-Jogos.

-Arcos;
-Argolas;
-Diversos tipos de bolas;
-Pinos;
-Cordas;
-Raquetes;

- Maracas;
- Xilofones;
- Pandeiretas;
- Triângulos;
- Pratos;
-etc.

Materiais Didáticos
-Jogos;
-Livros;
-Brinquedos;
-Cartazes sobre diversas
temáticas
- Mapa de Portugal;
-Materiais manipuláveis
estruturados (Dominó,
Barras de Cor e Blocos
Lógicos, legos);
- Tintas;
-Pinceis;
-Fantocheiro;
-etc.

Tabela nº 2: Recursos Materiais do Jardim-de-infância do Bairro da Luz
Fonte: Elaboração própria

3.4.

Caracterização da Sala de atividades
De acordo com Zabalza (1998: 53), uma sala de atividades da Educação Pré-

escolar “deve ser, antes de mais nada, um cenário muito estimulante, capaz de facilitar e
sugerir múltiplas possibilidades de acção. Deve conter materiais de todos os tipos”
No que concerne às características da sala de atividades onde se desenrolou a
minha prática pedagógica, esta possui bastante luz natural, pois uma das paredes da sala
contém janelas em todo o seu comprimento e ainda uma porta envidraçada que serve de
acesso ao exterior. Esta sala tem um formato retangular, com cores apelativas, as
paredes encontram-se preparadas para a afixação de qualquer tipo de trabalho, por
serem forradas a esferovite.
A organização da sala encontra-se adequada às necessidades das crianças, uma
vez que a disposição do equipamento por zonas bem definidas permite uma dinâmica
abrangente e flexível no desenvolvimento do trabalho nas várias áreas. Esta organização
da sala favorece a existência de momentos em que as crianças interagem em pequeno
grupo, mas também a de momentos em que podem partilhar e confrontar opiniões e
saberes em grande grupo, assim como negociar e decidir em conjunto as regras que
permitem o convívio e ao mesmo tempo facilitam a consciência de pertença a uma
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comunidade. Quanto ao pavimento da mesma, este é feito em linóleo em tons de azul e
vermelho, sendo desta forma facilmente lavável.

Imagem nº9: Sala de atividades
Fonte: própria

A sala de atividades encontra-se organizada por vários espaços lúdicos,
devidamente identificados por medalhas circulares que contêm a respetiva imagem e cor
correspondente a cada espaço e no verso destas a nomenclatura correspondente a cada
um dos espaços. Desta forma, a existência de medalhas por cada espaço, indica a
quantidade de crianças que pode permanecer em cada um dos espaços.
Cada espaço existente na sala de atividades possui equipamentos adequados para
que as crianças possam, adquirir neles inúmeras aprendizagens. Todo o equipamento da
sala, móveis e outros recursos pedagógico-didáticos apresentam um bom estado de
conservação, sendo que a maioria dos móveis usufrui de rodas facilitando o seu
transporte, à exceção de um móvel de parede que contém diversos jogos.
Assim sendo, a presente sala de atividades é constituída por 9 espaços distintos
devidamente identificados (daí a existência do mesmo número de medalhas), que
passamos posteriormente a descrever:
Espaço dos jogos de mesa - Este espaço é constituído por duas mesas
retangulares, situadas em frente do armário que contém os jogos arrumados. Nesta área,
é possível às crianças explorarem, criarem e manipularem jogos de encaixe, puzzles,
jogos de lógica, de associação, jogos criativos, loto tátil, dominós, jogos de famílias e
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vários jogos de construções tais como os legos. Neste local podem ainda permanecer 6
crianças ao mesmo tempo. (anexo nº1, imagem 1).

Espaço da Pintura- Neste espaço, as crianças têm ao seu dispor, um cavalete,
dois bibes impermeáveis que protegem as roupas das crianças, diversas tintas e pincéis
em recipientes próprios, onde estas podem produzir pinturas de forma livre. Existindo
ainda, um lavatório que serve de auxílio quando se torna necessário lavar as mãos. É de
salientar, que apenas podem permanecer neste espaço uma criança de cada vez, apesar
da existência de duas medalhas, isto deve-se ao facto de o grupo ainda possuir
dificuldades em concentrar-se na atividade que realiza (espalhando tinta pelo chão),
devido também à sua faixa etária (anexo nº1, imagem 2).
Espaço do jogo- Este caracteriza-se por um jogo, que se encontra nas “costas”
de um armário, onde as crianças têm diversas figuras coloridas e vários pinos das
mesmas cores, tendo de efetuar a associação entre os pinos coloridos e as imagens
(associação de cores). Neste espaço, podem jogar duas crianças ao mesmo tempo,
existindo desta forma, apenas duas medalhas. É de salientar, que a educadora contempla
este espaço como pertencente à área dos jogos (anexo nº1, imagem 3).

Espaço dos desenhos- Este espaço é constituído por duas mesas e dois armários,
onde se guardam todos os recursos necessários às atividades de expressão plástica. Num
armário, existem diversos tipos e cores de folhas de papel, jornais e revistas. No outro
armário, as crianças têm ao seu dispor diversas latas com lápis de cor; canetas de feltro,
colas, tesouras, lápis de carvão, borrachas, afiadeiras, esponjas, picos destinados à
picotagem. Para além do desenho, neste espaço as crianças podem ainda trabalhar com
plasticina, trabalhar o recorte e a colagem, permitindo com estes recursos, o
aperfeiçoamento da motricidade fina.
Torna-se importante referir, que os vários recursos existentes neste espaço se
encontram identificados com diferentes cores, assim como as prateleiras dos móveis
onde estes são guardados, facilitando desta forma a arrumação dos materiais por parte
das crianças, sendo possível ainda neste espaço permanecer seis crianças ao mesmo
tempo (anexo nº1, imagem 4).
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Espaço da Casinha- Neste espaço impera o jogo simbólico, onde as crianças
têm a possibilidade de imitar/dramatizar os modelos que observam ou que lhes são
familiares (adultos), podendo desta forma permanecer neste espaço três crianças. Para
tal, este espaço encontra-se dividido por duas divisões: quarto e cozinha.
O quarto encontra-se munido de uma cama com dois bonecos um de cor branca
e um de cor preta incutindo desta forma nas crianças a diversidade cultural, um armário
com espelho que contém alguns acessório de beleza (perfumes, pulseiras, carteiras,
secadores, colares etc.) e uma mala com roupa dos bonecos. Quanto à cozinha, esta
encontra-se preenchida por uma mesa, um fogão, um lava-louça, pratos, copos, talheres,
frutas, legumes, carne, etc. (anexo nº1, imagem 5 e 6)

Espaço da Pista- Este espaço é constituído por uma pista, diversos carros e
legos, podendo brincar em conjunto duas crianças (anexo nº1, imagem7).
Espaço dos livros (Biblioteca) – Este é um espaço onde as crianças podem
contactar com diversos livros apropriados às suas idades, para tal este espaço contempla
uma estante com livros, uma mesa e dois sofás, sendo que apenas podem estar duas
crianças ao mesmo tempo (anexo nº1, imagem 8 e 9).

Espaço dos Computadores- No que diz respeito ao espaço dos computadores,
este é constituído por três computadores, no entanto só dois deles se encontram em
funcionamento uma vez que um se encontra avariado. Aqui, podem estar apenas duas
crianças (uma por computador), realizando diversos jogos didáticos (anexo nº1, imagem
10).
Espaço de reunião- É um espaço constituído por 4 almofadas grandes, onde as
crianças se sentam em grande grupo e a educadora explica e desenvolve as diferentes
temáticas abordar diariamente (anexo nº1, imagem 11).
È ainda neste espaço, que existem alguns quadros relacionados com as rotinas
das crianças, de apoio à organização do tempo, e sobre o comportamento das mesmas,
sendo estes:


Quadro do Chefe, que contém as fotografias de todas as crianças
da sala e uma seta móvel que indica diariamente qual a criança
que será o chefe do dia (anexo nº1, imagem 12);
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Quadro de presenças, quadro onde constam as fotografias de
todas as crianças, assim como a identificação, de todos os dias da
semana, onde o chefe do dia coloca uma bolinha vermelha
àqueles meninos que estão ausentes e uma bolinha verde, aqueles
meninos que estão presentes (anexo nº1, imagem 13);



Calendário- No qual se encontra presente uma organização
temporal que indica às crianças o dia, o mês, o ano, o dia da
semana, a estação do ano em que se encontram, bem como os
acontecimentos mais importantes que ocorrem em cada mês e
ainda qual o estado do tempo em cada dia (anexo nº1,
imagem14);



Quadro de Honra- Este quadro contempla fotografias das
crianças, sendo que para que as fotografias permaneçam lá é
necessário que cada criança cumpra as regras da sala, pois quando
alguma criança infringe as regras sai do quadro. As crianças que
permanecem toda a semana no quadro de honra, levam para casa
um diploma de bom comportamento (anexo nº1, imagem 15);



Quadro dos diplomas- no seguimento do que foi referido
anteriormente, este quadro refere-se ao número de diplomas que
cada criança teve no final de cada período (anexo nº1, imagem
16);



Quadro de Comportamentos adequados- Neste quadro estão
presentes diversas imagens, onde as imagens que refletem bons
comportamentos encontram-se por baixo de um smile contente,
enquanto que as imagens de mau comportamento encontram-se
por baixo de um smile triste (anexo nº1, imagem 17);



O comboio dos meses- este é constituído por doze carruagens,
correspondendo cada uma a um mês do ano. Em cada carruagem,
encontram-se assinalados os aniversários de cada criança, com
uma fotografia da mesma.
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Como forma de observar mais pormenorizadamente a organização do
espaço da sala de atividades, apresentamos neste seguimento a planta da mesma

Imagem nº10: Planta da sala de atividades
Fonte: Elaboração própria

Legenda
Espaço dos Jogos

Espaço da Pintura

Espaço da Pintura

Espaço da Pista

Espaço dos Livros

Espaço da casinha

Espaço dos computadores

Espaço do Jogo

Espaço de Reunião
Tabela nº 3: Legenda da Planta da sala de atividades
Fonte: Elaboração própria
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4. Caraterização da instituição Educativa- Escola Básica do Bonfim
4.1.

Organização e administração escolar
A PES II desenvolveu-se na Escola Básica do Bonfim, sendo esta um dos 15

estabelecimentos de ensino que pertence ao Agrupamento da Área Urbana da Guarda,
sediado na Escola Básica de Santa Clara, o qual abrange quatro níveis de ensino: a
educação pré-escolar (4 estabelecimentos), o 1º CEB (8 estabelecimentos), uma escola
do 2º e 3º ciclo do ensino básico, e ainda um Centro Escolar (Gonçalo), que
compartilham de um projeto pedagógico comum, assim como o Projeto Educativo, o
Projeto Curricular de Agrupamento, o Regulamento Interno e o Plano Anual de
Atividades, que são documentos que concedem autonomia ao Agrupamento6.
Em 2003, este Agrupamento com sede na Escola Básica de Santa Clara, foi
transformado num Agrupamento vertical. A autonomia deste agrupamento, reconhecida
pelo decreto-lei n.º 75/2008 de 22 de abril, é exercida no quadro das funções,
competências e recursos na tomada de decisões ao nível da organização pedagógica,
curricular, da gestão dos recursos humanos, da ação escolar e da gestão estratégica,
patrimonial, administrativa e financeira.

4.2.

Caraterização do meio envolvente
“A criança recebe do meio um conjunto de estimulações (…). Pela sua actividade pessoal a

criança explora o meio, aprende muitas coisas, descobre relações de ordem causal (…) e o meio
educa-a de uma determinada maneira” (Mialaret , 1980:14)

A Escola Básica do Bonfim7 situa-se na freguesia da Sé8, e no Bairro que lhe
emprestou o nome, junto do Seminário Maior da Diocese, mesmo no entroncamento da
Rua Dr. José Alves Matoso com a Rua Dr. Santos Lucas.
O seu nome provém do facto de existir uma Capela neste bairro, cujo orago é o
Sr. do Bonfim.
6

devido à organização dos mega agrupamentos realizados no ano 2013/2014 esta instituição passou a

pertencer ao Agrupamento de Escolas Afonso de Albuquerque.
7

Fonte: http://www.bmel.pt/a-guarda-em-letras/bibliotecas-escolares/82-be-bonfim

8

Após a redação deste documento, no decorrer da PES II, esta freguesia deixou de existir devido à
reorganização administrativa de freguesias de 2012/2013, passando somente a existir de momento a
freguesia da Guarda.
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A partir do início do século XX sente-se uma grande falta de casas e a cidade da
Guarda começa a crescer em direção ao Bonfim: rasgam-se ruas, arrematam-se terrenos
e surgem novas casas, muitas delas unifamiliares, reflexo de uma sociedade burguesa
em ascensão, formada por quadros do exército e do funcionalismo e por gentes das
atividades liberais.
O Bonfim é um espaço soalheiro virado a Nascente e a Sul “…situado num lugar
esplêndido, aberto ao sol e ao vento e com um campo de visão que abrange as serranias
espanholas…”, até aos anos quarenta esteve afastado da cidade.
Além das habitações de iniciativa particular, algumas das quais são exemplares
do que de melhor se construiu na Guarda, é de assinalar a construção de alguns bairros
económicos e com os quais não tardaria a ser construída a Escola Primária: o bairro das
Casas Económicas (32 casas geminadas, com quintal, iniciado em 1939) e o bairro
param as Classes Pobres, mais tarde conhecido por Bairro Salazar, atual Bairro 25 de
Abril (iniciado em 1946, com 52 moradias gémeas). Ambos os bairros foram
subsidiados pela Santa Casa da Misericórdia, Câmara Municipal e Caixa de
Previdência. Pouco depois, surgiram as casas da descida de Alfarazes e em 1953, junto
à cerca do Seminário, começou a construção do bairro D. José Alves Matoso. Depois
destes, outros bairros/ruas foram surgindo e a capela do Senhor do Bonfim deixou de
estar isolada e longe da cidade. Em suma, o Bairro do Bonfim é uma pequena manta de
vários bairros.
Nesta sequência, a pacatez vivida no bairro, por volta dos anos cinquenta, apenas
subsiste nalgumas ruas mais chegadas ao Seminário, cujo limite serviu de barreira à
construção para Poente (excetuando o bairro do Miradouro).
A ligação cidade – estação e o aumento do comércio e serviços (Mercado
Municipal e Central de Transportes) transformou parte do bairro do Bonfim num centro
cada vez mais movimentado. Felizmente que a zona de implantação da escola continua
pacata e aldeã.
Atualmente o Bonfim está ligado à cidade e não se separa do bairro da Senhora
dos Remédios, cujas crianças frequentam esta Escola.
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4.3.

Caraterização da instituição
“A escola deve surgir como um prolongamento da vida e, ao mesmo tempo, esta devia ser
destinatária das aprendizagens escolares adquiridas.” (Alarcão, 1996:43)

A Escola Básica do Bonfim, começou a ser construída em 1941, na rua Santos
Lucas9, quase em frente ao portão do Seminário. Demorou três anos a construir e abriu
em 1944. Atualmente, a escola situa-se quase no centro da cidade.
Este edifício é do tipo Plano dos Centenários Urbano, foi profundamente
remodelado em 2002/2003 (ano em que a escola funcionou nas salas de apoio das
bancadas do Estádio Municipal), possui três pisos, numa área de 816 metros quadrados.
Trata-se de “uma escola topo de gama” que resulta do quadro de requalificação do
parque escolar da Guarda, tendo sido reinaugurada no dia 15 de setembro de 2003, após
a recuperação total, a que o edifício escolar foi sujeito.

Imagem nº11: Escola Básica do Bonfim
Fonte: própria

Como se encontra explícito na LBSE (2005, artigo42.ª, alínea 2)) “A estrutura
dos edifícios escolares deve ter em conta, para além das actividades escolares, o
desenvolvimento de actividades de ocupação de tempos livres e o envolvimento da
escola em actividades extra-escolares”.

9

“Notável matemático, coronel de engenharia, natural de Freixo da Serra, concelho de Gouveia, tendo
falecido na Guarda em 1936. Foi um dos maiores matemáticos da sua geração, tendo desempenhado
altos cargos no ensino e na administração”, in Vergílio Afonso, Toponímia Histórica da Guarda, 1984.

27

Torna-se relevante explicar o Plano dos Centenários, no qual o edifício escolar
do Bonfim se enquadra. Neste sentido, este plano constituiu um projeto de construção
de escolas em larga escala, levado a cabo pelo Estado Novo, cujo chefe de Estado era
Salazar, em Portugal, entre as décadas de 1940 e de 1960. O plano deve o seu nome ao
terceiro centenário da Restauração da Independência e ao oitavo centenário da
Independência de Portugal, comemorados, respetivamente em 1940 e 1943.
A sua elaboração atribuída a uma Comissão Central que funcionava junto da
Direcção-Geral do Ensino Primário do Ministério da Educação Nacional, com
representantes dos ministérios do Interior e das Obras Públicas e Comunicações e com a
colaboração dos diversos presidentes de câmaras municipais, diretores escolares dos
distritos e delegados escolares dos concelhos.
O Plano tinha como objetivo abranger a organização e a instalação de todos os
estabelecimentos de ensino primário necessários à instrução do Povo Português, de
modo a que nenhuma criança deixasse de ter escola ao seu alcance e que cada escola
tivesse edifício próprio e devidamente apropriado para o seu funcionamento, pois “a
escola como um espaço de concentração de crianças ainda muito distraídas deve ter
particularidades específicas, de modo a possibilitar um melhor ensino de acordo com o
meio envolvente”, tal como preconiza Santos (1977: 12).
A construção10 das escolas foi levada a cabo pela Direcção-Geral dos Edifícios e
Monumentos Nacionais do Ministério das Obras Públicas. No âmbito do Plano dos
Centenários, até ao final da década de 1950, foram construídos mais de 7000 edifícios
escolares novos, que incluíam um total superior a 12 000 salas de aula. A construção de
escolas em larga escala continuou até meados da década de 1960. Quase todas as
cidades, vilas e aldeias de Portugal passaram a dispor de uma ou mais escolas do Plano
dos Centenários, o que permitiu diminuir acentuadamente o analfabetismo e aumentar o
ensino obrigatório de três para quatro anos em 1960 e para seis anos em 1967.
Grande parte das escolas do Plano dos Centenários ainda estão hoje em
funcionamento como é o exemplo da Escola Básica do Bonfim. Na década de 1990, no
entanto, muitas delas foram desativadas, por um lado devido à falta de alunos
decorrente da desertificação das regiões do interior e, por outro, no âmbito da política de
concentração dos alunos do 1º ciclo do ensino básico em escolas de maior dimensão.

10

Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Plano_dos_Centen%C3%A1rios, consultado a 6 de fevereiro de
2013
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Algumas das escolas desativadas foram convertidas para outros fins, sendo
transformadas em museus, restaurantes, estabelecimento hoteleiros e outros.
As escolas do Plano dos Centenários, com a sua arquitetura típica, acabaram por
se tornar numa imagem de marca de Portugal, existindo pelo menos um exemplar em
quase todas as povoações do país.
Estas foram construídas, segundo o estilo arquitetónico conhecido como
"Português Suave”, incorporando caraterísticas da arquitetura tradicional. Foram
estabelecidas tipologias-base, que seriam adaptadas às condições locais, segundo o
número de alunos a receber e o clima da região. Normalmente, cada escola englobava
duas ou quatro salas de aula, uma cozinha, instalações sanitárias e um alpendre.

4.3.1. Organização do espaço da instituição
A Escola Básica do Bonfim dispõe de dois pisos11, cada um com duas salas de
aula. Nas salas do primeiro piso funcionam, respetivamente o 1º e o 2º ano e nas duas
salas do segundo piso funcionam o 3º e o 4º ano. Acima do segundo piso encontra-se o
sótão, onde se foi criando mais um espaço que funciona, essencialmente, como sala para
as aulas de informática. Com isto, podemos constatar que a escola encontra-se bem
dividida e organizada para a diversidade de atividades letivas, uma vez que “os edifícios
escolares devem ser planeados na óptica de um equipamento integrado e ter suficiente
flexibilidade para permitir, sempre que possível, a sua utilização em diferentes
actividades da comunidade e a sua adaptação em função das alterações dos diferentes
níveis de ensino, de currículo e métodos educativos”, tal como se encontra explícito na
LBSE (2005, artigo 42.ª, alínea 1)).
No primeiro piso existe uma sala onde funciona a Biblioteca/Centro de Recursos
Educativos da Rede de Bibliotecas Escolares: Biblioteca Adriano Vasco Rodrigues.
Nestas decorrem muitas atividades, quer de iniciativa individual dos professores, quer
ainda de atividades alargadas à comunidade escolar, incluídas no Plano de Atividades
da Biblioteca Escolar. A utilização da sala da Biblioteca obedece a um regulamento
próprio, podendo servir como sala de leitura e conto, requisição de livros, estudo
acompanhado, filmes, música e acesso à internet. Decerto, estes não são apenas
materiais utilizados para uma conveniente realização de atividades, mas também para a

11

As imagens das instalações da Escola Básica do Bonfim encontram-se no anexo nº2.
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utilização dos alunos nas suas atividades extraescolares, uma vez que podem ser
requisitados, mediante as regras pré-estabelecidas pela escola. (LBSE, 2005, artigo 44.ª
alínea 2-b)).
A biblioteca funciona, sempre que possível, com uma turma de cada vez e, para
evitar sobreposições, é elaborado um calendário/horário por turnos. Este espaço pode
servir ainda, para complemento das Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC),
em horários programados ou em aulas de substituição. Nos intervalos, a biblioteca
apenas estará aberta se a assistente operacional responsável puder ser dispensada da
vigilância dos alunos no recreio.
A biblioteca escolar “constitui uma preciosa fonte de informação e auxilio ao
estudo, proporcionando também recreação sadia” (Marcozzi, Dornelles & Rêgo, 1980:
11), destacando deste modo, o inegável valor da mesma no processo de ensino e
aprendizagem dos alunos.
É de salientar, que no decorrer da nossa Prática Pedagógica, ocorreram diversos
momentos que nos levaram a frequentar este espaço, nomeadamente nas atividades de
leitura, realizadas semanalmente, pelos encarregados de educação da turma, coexistindo
deste modo, uma participação ativa das famílias no processo de ensino aprendizagem,
pois tal como preconiza Chechia & Andrade (2002: 89) “A interação da família no
processo educacional dos filhos tem-se mostrado cada vez mais fundamental para o seu
desempenho escolar. Assim, a integração entre pais e a instituição de ensino tende a
contribuir para uma estabilidade educacional do aluno”
Ainda no primeiro piso, o antigo pátio coberto foi remodelado, dando origem a
um novo espaço, o salão polivalente, que funciona principalmente como ginásio, no
qual decorrem as atividades de Expressão Físico-Motora, mas também é utilizado para a
realização de eventos como as reuniões gerais, projeção de filmes, festas escolares e
ainda os intervalos nos dias de mau tempo. A sua utilização como espaço de aulas
obedece a uma distribuição de horários pelas quatro turmas, para evitar sobreposições.
Fora da distribuição normal, cada professor pode fazer requisições pontuais, por ordem
de inscrição.
Quanto aos espaços secundários assinalam-se uma sala de professores inserida
no sótão, junto à sala de computadores. Contudo as reuniões de professores não se
efetuam neste espaço, sendo mais viáveis no espaço da biblioteca escolar. Assim a
referida sala tem sido reaproveitada como sala de depósito de material, arrecadação, de
apoio para as ciências experimentais e ainda para o apoio individualizado. Próximo da
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biblioteca (1º piso), encontra-se uma sala de reprografia, servindo também de depósito
de materiais didáticos. Ao lado desta, situa-se uma sala para as assistentes operacionais
com telefone e alguns eletrodomésticos para usufruto da comunidade escolar
(frigorifico, micro-ondas, máquina de café).
Na escola existem instalações sanitárias no sótão (uma casa de banho para
adultos) e no primeiro piso, encontram-se as casas de banho destinadas às crianças (uma
para rapazes, outra para raparigas e uma outra para deficientes motores).
No exterior da instituição, existe um espaço utilizado para as brincadeiras dos
intervalos e para a realização de atividades desportivas, desde que as condições
meteorológicas o permitam. Neste espaço aberto, encontra-se um minicampo
polivalente de desportos coletivos, vedado com rede, um pequeno espaço com duas
tabelas (cestos de Basquete) e algum espaço amplo para as brincadeiras livres, dado que
é “o movimento que permite à criança encontrar um conjunto de relações (sujeito, coisa,
espaço) necessárias ao seu desenvolvimento motor, aprendendo a perceber e a interaccionar com o vivido, o operatório e o mental” (Cunha, 1986: 24). Quanto ao
pavimento, este é cimentado e com uma pequena zona de relva. Junto ao campo
polivalente, encontram-se duas arrecadações e uma sala com caldeira e sistema de
aquecimento.

4.3.2. Organização da equipa pedagógica
No que se refere aos recursos humanos da Escola Básica do Bonfim, no ano
letivo 2012/2013 dispunha, para além dos 93 alunos (20 do 1º ano, 26 do 2º ano, 26 do
3º ano e 21 no 4º ano), distribuídos pelos quatro anos de escolaridade, de um corpo
docente de quatro professores titulares de turma, tal como se pode observar na tabela nº
3.
Turma

Ano

Titular de Turma

A14

1º ano

Maria Isabel Leitão Saraiva Almeida

B15

2º ano

Ana Margarida Dias Lopes Cardoso

C16

3º ano

José Domingos Antunes Neto

D17

4º ano

Maria Gabriela Rasteiro Graça

Tabela nº 4: Docentes titulares de turma do ano letivo 2012/2013
Fonte: Elaboração própria
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Relativamente a outros intervenientes, do processo educativos nesta escola, para
além dos alunos e dos quatro docentes titulares de turma, existem ainda quatro
professores

de

apoio

(a

alunos

com

dificuldades

temporárias/planos

de

recuperação/planos de acompanhamento).
Esta instituição escolar dispõe ainda de três assistentes operacionais (que
auxiliam e vigiam os alunos nos intervalos e asseguram a limpeza do espaço),
encontrando-se uma delas a exercer a função de bibliotecária, verificando-se que estas
possuem funções de acordo com a sua formação, tal como contempla a LBSE (2005,
artigo 37.ª). Existem ainda, nove professores das Atividades de Enriquecimento
Curriculares (AEC): dois na área da Expressão Plástica, dois professores de Expressão
Musical, dois professores de Inglês, um professor de TIC e dois professores de
Ginástica.
“Os educadores, professores e outros profissionais da educação têm direito a
retribuição e carreira compatíveis com as suas habilitações e responsabilidades
profissionais, sociais e culturais” (LBSE, 2005, artigo 39.ª, alínea 1)), tendo por isso um
lugar de destaque nas escolas como mediador do processo de ensino e aprendizagem.

4.3.3. Organização do tempo
De acordo com Arends (1995: 80), “no ensino, o tempo pode ser visto como um
recurso que, em combinação com outros recursos, produz a aprendizagem dos alunos”.
Nesta perspetiva e no que se refere à gestão do tempo na escola Básica do Bonfim, ao
longo do dia de atividades letivas, este distribui-se por um horário, previamente
estabelecido, tal como podemos verificar na tabela nº 5.
Assim sendo, o horário da instituição é das 8h:30m às 12h:30m e das 13h30m às
18h, fechando durante a hora de almoço, uma vez que esta instituição não possui
refeitório, onde as crianças possam usufruir do almoço, sendo neste caso os alunos vão
almoçar a casa ou ao ATL onde estão inseridos.
Quanto ao horário da turma A14 distribui-se por uma componente letiva que se
inicia por volta das 9h às 12he das 14h às 16, tendo 20 minutos de intervalo no período
da manhã, que vai desde as 10h:30m às 10h:50m e um outro no período da tarde de 15
minutos, das 15h às 15H:15m.
Na seguinte tabela podemos observar de forma mais precisa a distribuição
semanal do horário da turma A14, sendo ainda importante salientar que a distribuição
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apresentada pode sofrer alterações pontuais, desde que devidamente justificadas. Esta
alteração pontual das atividades pode estimular o aluno na sua aprendizagem individual,
dado que contribui para a diferença na unidade criando o “novo” e despertando o aluno
para o que se faz na sala de aula, tal como determina a LBSE, esta deve “assegurar uma
formação geral comum a todos os portugueses que lhes garanta a descoberta e o
desenvolvimento dos seus interesses e aptidões, capacidade de raciocínio, memória,
espírito crítico, criatividade, sentido moral e sensibilidade estética, promovendo a
realização individual” (2005, artigo 7.º, alínea a)).

Tempos Segunda
9:00–
9:45
1º tempo
9:45–
10:30
2º tempo

Sala Terça

Sala Quarta

Sala Quinta

Sala

Sala Sexta

Língua
Portuguesa

Matemática

Língua
Portuguesa

Matemática

Língua
Portuguesa

Língua
Portuguesa

Matemática

Língua
Portuguesa

Matemática

Língua
Portuguesa

11:00–
12:00
Matemática
3º tempo

Língua
Portuguesa

Matemática

Língua
Portuguesa

Matemática

Estudo do
Meio

Estudo do
Meio

Matemática

Estudo do
Meio

Estudo do
Meio

Expressões
Artísticas
(Plástica)

Expressões
Artísticas
(Dramática)

Expressões
Artísticas
(Musical)

Estudo do
Meio

Expressão
FísicoMotora

14:0015:00
4º tempo
15:1516:00
5º tempo

Tabela nº5: Horário letivo da turma A14 da Escola Básica do Bonfim
Cooperante
Fonte: Horário cedido pela Professora

4.3.4. Recursos Materiais
A Escola do Bonfim possui um grande leque de recursos materiais através dos
quais os alunos deverão encontrar respostas, que vão de encontro às suas necessidades
mais concretamente ao nível da exploração, experimentação e manipulação. O ME
(2004: 168) destaca este pormenor, afirmando “que as crianças são enormemente
pendentes do ambiente e dos materiais à sua disposição. Neles, a criança deverá
encontrar resposta à sua necessidade de exploração, experimentação e manipulação”.
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Assim, a escola do Bonfim possui diverso material de apoio às atividades
letivas, porque tal como reitera Loureiro (1990: 29), “a escola para realizar acção eficaz,
necessita de contar com meios técnicos e científicos que se devem englobar num
organismo próprio saber pedagógico”.
Atendendo a este princípio, apresentamos um quadro que engloba os principais
recursos materiais existentes na escola.

Materiais Didáticos
- Mapa de Portugal;
-Mapa do Corpo humano;
-Materiais
manipuláveis
estruturados
(Tangram,
Geoplano, Loto, Dominó,
Ábaco,
Material
de
Cuisenaire, Barras de Cor e
Blocos Lógicos);
-Fita métrica;
-Lupas;
-Livros;
-Fantocheiro.

Materiais Multimédia
- Computadores;
-Impressoras;
- Retroprojetores;
-Ecrãs de Projeção;
-Televisão;
-Leitor de DVD e CD;
-CD´s interativos;
-Jogos.

Materiais destinados à
Expressão Físico-Motora
-Arcos;
-Argolas;
-Diversos tipos de bolas;
-Pinos;
-Cordas;
-Raquetes;
-Mesa e bolas de PinguePongue.

Tabela nº 6: Recursos Materiais do Jardim-de-infância do Bairro da Luz
Fonte: elaboração própria

Em síntese, e corroborando com Nóvoa (1992: 97) “a escola (…) deve ser, cada
vez mais, uma organização complexa, diversificada e aberta. Complexa por ter de gerir
múltiplos e variados recursos, quer humanos, quer materiais. Diversificada por
desenvolver um largo espectro de actividades e projectos. Aberta por dever estar em
relação de permuta e partilha com a comunidade e administração onde se integra”.
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4.4.

Caraterização da Sala de aula

“A principal finalidade da organização de sala de aula é estimular a aprendizagem dos estudantes
pela criação de um ambiente intelectualmente estimulante e seguro, onde a espontaneidade e a
cooperação possam ser exercitadas.” (Marques, 1985: 64)

A sala de aula da turma A14 localiza-se no 1º piso do edifício escolar, sendo
uma sala grande, de forma retangular, por isso é espaçosa, possui ainda uma boa
circulação de ar e uma ótima iluminação natural, devido às três janelas grandes (verdes
com vidros) existentes que deixam passar uma agradável claridade, contendo persianas
muito claras (de cor bege) para evitar o excesso de claridade, no entanto revela-se um
inconveniente na visibilidade para o quadro, nomeadamente quando se pretende recorrer
a estratégias com projeção de imagens, histórias, PowerPoint, etc, pois como defendem
Marcozzi, Dornelles & Rêgo (1980: 9) “é importante que haja boa circulação de ar e
que a iluminação não incida sobre os olhos do aluno, nem projete sombras sobre os
trabalhos realizados”.
Nesta perspetiva, é importante salientar que essas condições, não dependem
diretamente do professor mas sim da construção e da disposição do edifício escolar,
porém cabe ao professor adequar o mobiliário de tal forma, que possa aproveitar ou
corrigir as condições existentes, de forma a favorecer a aprendizagem dos alunos, pois
tal como salienta Arends (1995: 79), “(…) a sala é um recurso importante para criar um
ambiente adequado à aprendizagem”.
A sala está pintada de verde-claro, com rebordos em verde-escuro em toda a sua
volta, e o chão é forrado com um pavimento liso e impermeável.
Na parte da frente da sala está um quadro interativo, com dimensões adequadas à
boa visibilidade da turma. Ao seu lado esquerdo, encontra-se a secretária da professora
que se encontra discretamente colocada, de forma a não interferir visibilidade do quadro
e na movimentação dos alunos. Atrás desta, está um armário onde a professora guarda
todo o seu material necessário para o bom funcionamento das aulas, servindo este como
meios e ferramentas que ajudarão os alunos a formar e a desenvolver as suas
capacidades ao longo do seu percurso escolar, como fomenta o ME (2004:68). Esta é,
ainda, constituída por dez mesas destinadas aos alunos e mais três mesas de apoio, que
servem por vezes para a elaboração de trabalhos manuais.
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Existem ainda na sala mais dois armários, que têm como objetivo guardar os
manuais escolares de todos os alunos e ainda diverso material escolar e didático, uma
bancada com lavatórios, uma zona de cabides, um quadro de giz, três aquecedores e
ainda um caixote do lixo colocado junto à única porta de entrada, de modo a tornar-se
acessível a todos os alunos, uma vez que é valorizada a limpeza da mesma, uma vez que
“concorre para a saúde, bem-estar e formação educativa dos alunos, pois sala bonita e
limpa é sinónimo de conforto”, (Mialaret, 1980: 14).
Na sala existem ainda, dois placards, onde são afixados os trabalhos dos alunos
alusivos a um determinado tema, uma vez que a ornamentação da sala não é
permanente, visto que a professora vai substituindo os cartazes, as notícias, os objetos
que adornam a sala, assim que preencherem o propósito. Neste contexto corroboramos
com Formosinho & Machado (1998: 148) quando estes afirmam, que “o ambiente geral
da sala deve resultar agradável e altamente estimulante, utilizando as paredes como
expositores permanentes das produções das crianças, onde rotativamente se revêm nas
suas obras de desenho, pintura, tapeçaria ou texto”.
É importante salientar, que a sala de aula, está bem equipada quer a nível de
materiais

didáticos

(livros

e

material

manipulável),

como

de

materiais

informáticos/tecnológicos (um computador, uma impressora, duas colunas e um
projetor).
Neste âmbito, podemos concluir que a sala de aula da turma A14 é confortável e
atraente contendo um ambiente alegre, colorido e sugestivo, pois é nela que o aluno
passa a maior parte do tempo, enquanto está presente na escola, sendo portanto,
relevante que as condições da sala atendam a determinados requisitos, já salientados,
uma vez que irão influir sobre o rendimento escolar dos alunos, sendo da
responsabilidade do professor proporcionar essas condições materiais favoráveis à
aprendizagem da turma, não esquecendo que “a arquitetura pode ser bela, mas deve ser
mais do que isso; deve conter espaço em que algumas actividades possam ser realizadas
de maneira cómoda e eficiente “ (Sommer, 1973: 5).
Ainda na perspetiva de Sprinthall & Sprinthall (1993), a sala de aula é um
espaço, no qual os alunos e professores passam grande parte do seu tempo, interagindo
entre si. Esta interação permite aos alunos conhecerem, aprenderem e ensinarem o
professor, pois o ser humano está em constante aprendizagem.
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Como forma, de observar mais pormenorizadamente a organização do espaço da
sala de aulas, apresentamos de seguida a planta da mesma.

Legenda
Janelas
Porta
Caixote do lixo
Quadro interativo
Secretária da professora
Mesas
Cadeiras
Armários
Quadros de corticite
Aquecedores
Cabides
Quadro de giz
Bancada com lavatórios
Computador
Impressora
Colunas
Tela e projetor
Imagem nº12: Planta da sala de aula

Tabela nº 7: Legenda da Planta da sala

Fonte: Elaboração própria

Fonte: Elaboração própria
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II Capítulo
Descrição do Processo de Prática de Ensino Supervisionada

A Prática de Ensino Supervisionada (PES) é uma das componentes fulcrais no
processo de formação de educadores e professores, uma vez que é através desta que
podemos colocar em prática tudo o que nos foi transmitido ao longo de todo o nosso
percurso académico.
Neste sentido, ao longo deste segundo capítulo, começamos por definir o
contexto da PES, seguindo-se a caraterização socioeconómica e psicopedagógica dos
alunos, sendo esta fundamental para o planeamento do processo de ensino e
aprendizagem. Assim, a recolha de um amplo conjunto de informações sobre as crianças
é essencial para a criação de um fio condutor entre um determinado grupo e as
aprendizagens/atividades que lhes são destinadas.
Fazemos, de seguida, uma alusão às experiências/atividades vivenciadas e
exploradas ao longo da prática pedagógica no Pré-Escolar e no 1º CEB, referindo o
número de regências efetuadas, as áreas em que se desenrolaram, bem como a
caraterização dos objetivos a atingir, estratégias e resultados.
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1. Descrição do Processo de Prática de Ensino Supervisionada
“Aprender a ensinar é, acima de tudo, um processo evolutivo, com fases e impactos distintos. O
ponto de partida é a experiência adquirida enquanto aluno e o ponto de chegada é a experiência
enquanto professor” (Pacheco, 1995:29)

1.1.

Macro contexto

De acordo com o Relatório elaborado para a UNESCO, da Comissão
Internacional sobre Educação para o século XXI “deve ser dada atenção especial ao
recrutamento e aperfeiçoamento dos professores de formação pedagógica a fim de que,
com o tempo, possam contribuir para a renovação das práticas educativas” (Delores,
1996: 138).
Neste sentido e segundo Delores (1996: 139), um dos objetivos considerado
mais importante na formação dos professores é o desenvolvimento de “qualidades de
ordem ética intelectual e afectiva”, que contribua para o desenvolvimento dos vários
tipos de aprendizagens nos seus alunos.
Nos últimos anos, tem-se intensificado a discussão sobre os desafios que se
colocam ao professor no século XXI, quanto ao perfil, aos conhecimentos e às
competências que possui, para fazer face a esses desafios. Assim, ressalta, a este nível a
importância de uma formação inicial e contínua capaz de promover, para além de
competências de natureza científica e pedagógica, a autonomia, a criatividade, a
reflexão criativa, o espírito colaborativo, a abertura à pesquisa, o empreendedorismo
investigativo e a fluência tecnológica. Nesta perspetiva, a prática de ensino
supervisionada visa preparar-nos para a realidade da docência, que por vezes se torna
muito diferente daquilo que idealizámos.
“A experiência de várias décadas de formação de professores em Portugal e a
investigação educacional (tanto no nosso país como no estrangeiro) mostram que a
formação inicial não se pode reduzir à sua dimensão académica (aprendizagem de
conteúdos organizados por disciplinas), mas tem que integrar uma componente prática e
reflexiva” (Alarcão, Freitas, Ponte, Alarcão e Tavares, 1997: 8).
A formação inicial dos professores tem um papel muito importante na
preparação dos futuros docentes para as exigências que lhes serão feitas e que,
provavelmente, não esperavam. No âmbito desta formação inicial, que vem sendo
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revista com elevada frequência na última década, insere-se o estágio pedagógico, sendo
uma das componentes mais valorizadas na formação dos futuros docentes. Esta
componente curricular representa a oportunidade de alunos, futuros professores,
exercerem, com supervisão pedagógica, a sua atividade profissional.
Nesta sequência, Francisco (2006: 20) afirma que o estágio pedagógico é um
momento decisivo no processo de formação de professores e com ele “o professor
estagiário explana os conhecimentos científicos adquiridos ao longo da sua formação,
ajustando-os ao ritmo de aprendizagem dos seus alunos, promovendo a ligação da teoria
à prática”. A prática pedagógica constitui assim uma excelente oportunidade de
aperfeiçoamento, num momento em que os professores têm a oportunidade de se
aprimorar continuamente por meio da seleção dos fatores que contribuem para a
resolução dos problemas advindos da realidade escolar e social. Produz-se, assim, a
ideia de que todo o trabalho pedagógico se fundamenta em pressupostos de natureza
filosófica e o professor torna evidente a sua visão do mundo assumindo uma postura
mais tradicional ou mais libertadora no desenvolvimento da prática adotada em sala de
aula.
Sobre a formação inicial de professores, em Portugal na última década, surgem
alguns fatores que segundo Estrela, Esteve e Rodrigues (2002), deverão nortear a prática
pedagógica, uma vez que esta:
 Deve centrar-se na análise de situações reais do exercício profissional;
 Deve orientar-se quer para o desenvolvimento das competências técnicas
quer para o desenvolvimento das competências científicas, éticas, sociais e
pessoais;
 Deve contribuir para o desenvolvimento da autonomia do professor,
implicando a tomada de consciência de si e da situação onde age;
 Deve focar-se não apenas na sala de aula, mas em toda a atividade do
professor, pelo que deve dar-se atenção à variedade de contextos em que pode
desenvolver-se;
 Deve privilegiar o trabalho em equipa, propiciador de momentos
variados de observação, diálogo e de troca;
 E por fim, deve privilegiar espaços que favoreçam a construção de um
saber pedagógico como resultado da interação entre os saberes já adquiridos e o

40

questionamento, provocado pela vivência dos problemas profissionais
contextualizados.
Ainda neste contexto, “ aprender a ser professor, na formação inicial ou
continuada, se pauta por objetivos de aprendizagem que incluem as capacidades e
competências esperadas no exercício profissional do professor” (Libâneo, 2002:73).
O estágio define-se como uma disciplina, com significações que decorrem num
determinado contexto, ou seja, saberes estruturados que estão organizados sob a forma
de um plano curricular. Na verdade, o estágio é o culminar de um processo de instrução
realizado pelo estudante. Como revela Francisco (2006) é a concretização de uma etapa
fundamental de aprendizagem, preparação e evolução profissional, dado que permite,
por um lado, a aplicação da teoria aprendida durante os anos anteriores, por outro, a
vivência da experiência de ensinar com todas as necessidades e dificuldades que este
processo implica.
O Decreto-Lei nº344/89, de 11 de outubro descreve o estágio como um instante
essencial na formação de professores, fundamental no desenvolvimento das
competências na docência, manifestando-se em atividades diversas, tendo presente os
aspetos: observação e análise, cooperação, intervenção e responsabilização pela
docência tal como refere a Portaria nº 336/88 de 28 de maio.
O estágio pedagógico assenta no pressuposto de conferir a profissionalização,
que se torna mais fortalecida aquando a “implementação de regras preestabelecidas cede
a lugar a estratégias orientadas por objetivos e por uma ética” (Perrenoud,1993: 137).
Assim, esta profissionalização dos docentes, pode adquirir um grande significado, não
só para fazer face às pretensões das profissões do setor, mas também para preparar as
novas gerações para uma sociedade complexa, planetária e inserta.
A PES tem, deste modo, como finalidade a integração do educador/professor
estagiário no exercício da atividade profissional, devendo assim ser encarado como a
“essência” de todo o processo de formação, demonstrando-lhe desta forma toda a
realidade envolvente da escola. Assim no estágio pedagógico o aluno estagiário é
colocado numa pré-escola ou escola do 1º CEB onde terá a ajuda de um professor
orientador/cooperante e de um professor supervisor, que o irão ajudar no decorrer de
toda a prática, dando-lhe informações e sugestões de modo a resolver problemas,
ajudando na realização das planificações, sugerindo a execução de algumas atividades e
promovendo a reflexão crítica sobre o trabalho realizado de forma a facilitar a
avaliação.
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Para que os estagiários atinjam o sucesso e a qualidade pretendida é
indispensável o acompanhamento de um orientador, que além de avaliar todo o
processo, será seguramente um colaborador e ajudará na organização e planificação do
estágio curricular. Para Silveira (2009), o orientador é responsável pela transmissão de
um conjunto de valores e princípios que entre outros aspetos, fomentam a ideia de
formação contínua.
O professor orientador fornece os meios para que o aspirante à carreira possa
aplicar o conhecimento adquirido ao longo da formação académica bem como adquirir
conhecimentos de cariz prático. De facto, as atividades práticas que caracterizam o
estágio permitem ao professor estagiário uma riqueza de conhecimento resultante da
interação com o meio. “Num modelo construtivista de formação considera-se que o
aluno de práticas, o estagiário, aprende quer em interação com os seus formadores quer
em interação com as crianças ” (Oliveira-Formosinho, 2002: 121).
Além deste aspeto, o estágio contribui, sobretudo, para incutir no professor
estagiário a “perspectiva crítico-reflexiva que forneça os meios de um pensamento
autónomo e que facilite as dinâmicas de autoformação participada” (Nóvoa,1992: 25).
Na verdade, a formação determina a profissão, ou seja, “o processo é explícito e
racional e é pela formação que se vai construir a identidade profissional” (Altet, 2000:
27).
Ao longo de todo este processo, ocorre supervisão pedagógica, sendo esta “o
processo em que um professor, em princípio mais experiente e mais informado, orienta
um outro professor ou candidato a professor no seu desenvolvimento humano e
profissional” (Alarcão & Tavares, 2007). A supervisão ou orientação pedagógica como
é comummente denominada, é um processo, ou seja, vai acontecendo ao longo de um
determinado período de tempo. E é durante esse período de tempo que, os candidatos a
professores são acompanhados de forma a compreender o seu desenvolvimento e a
contribuição do orientador de escola para os mesmos.
Pretende-se que a supervisão pedagógica conduza não apenas a um
desenvolvimento profissional mas também a um desenvolvimento pessoal do professor
em formação. Por este motivo são importantes as aprendizagens científico-pedagógicas
do candidato bem como as aprendizagens sociais e afetivas, de compreensão, partilha e
entreajuda que se devem estabelecer num grupo de professores que trabalha para um
mesmo fim: o seu desenvolvimento e o desenvolvimento dos seus alunos. Como refere
Perrenoud (1999: 9), é essencial a existência de uma sólida “base de competências

42

profissionais” onde se possa “ancorar a prática reflexiva”. Estas competências incluem
não só a organização e gestão do processo de ensino e aprendizagem mas a capacidade
de trabalhar em equipa e de se envolver com toda a comunidade educativa.
O professor estagiário assume, deste modo, um papel “ambíguo: como aluno
para a instituição de formação, como professor com os seus direitos e deveres, para a
escola e para o ministério” (Pacheco & Flores, 1999: 54).Todavia, o estagiário é alvo de
avaliações que são consideradas como “um instrumento de desenvolvimento pessoal e
profissional que reforça o significado de uma ação de melhoria individual centrada na
realidade problemática do ensino” (Pacheco & Flores, 1999: 167).
No que concerne ao trabalho desenvolvido pelo professor estagiário, deve ser
organizado em função dos educandos e das suas necessidades e não exclusivamente em
proveito próprio. “Encontra-se nos estagiários um cuidado centrado, sobretudo sobre
eles mesmos mais do que sobre a criança. Este egocentrismo aparece nitidamente
atenuado nos que estão empenhados na profissão” (Piéron, 1996: 14).
Foi com este intuito que, ao longo das atividades da PES, tentámos cumprir
diversos objetivos, para o sucesso da mesma e para o sucesso de ensino e aprendizagem
de todos os educandos. Nesta sequência e a título de conclusão acerca do exposto, a
prática pedagógica é a “porta de entrada” para ingressar na profissão docente e o
estagiário assume comportamentos assentes nas suas intenções, motivações e emoções.

1.2.

Contexto legal

O sistema educativo Português, tal como todos os outros, não permanece ileso às
mudanças da sociedade, sendo a escola um espelho da mesma. Todos sabemos que as
questões políticas afetam a escola, mas esta também atinge a sociedade, tratando-se
assim de uma relação de influências, norteadas pelos valores e ideologias da sociedade.
Postic (1997) afirma que por estas razões também a função do docente está determinada
pelo sistema educativo, pelo sistema institucional e pela sociedade.
Com o intuito do aperfeiçoamento do nosso sistema educativo, foi publicada a
Lei nº 46/86 de 14 de outubro, sobre a LBSE que assenta na Constituição Portuguesa,
designadamente no princípio básico do acesso à educação, explicitando a ideia de que
todos os portugueses têm direito à educação e cultura, tendo o Estado o dever de
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promover um ensino justo e igual para todos os indivíduos. Neste sentido, a LBSE
determina a organização geral do sistema educativo que inclui todos os níveis de ensino
desde o Pré-escolar até ao Ensino Superior. Porém, este documento legal tem vido a ser
sujeito a algumas alterações, sendo que a última foi publicada através da
Lei n.º 85/2009 de 27 de agosto. Este documento tornou-se assim no regulador da
educação que visa a concretização de vários objetivos.
Segundo estudos efetuados por Blanco & Pacheco (1990: 63), “A Lei de Bases
do Sistema Educativo enumera alguns tipos sobre os quais assenta a formação de
educadores e professores: a) formação inicial de nível superior, b) formação contínua,
numa perspetiva de educação permanente, c) formação flexível que permita a
reconversão e mobilidade, d) formação integrada que no plano da preparação
científico/pedagógica quer no da articulação teórico/prática, e) formação assente em
práticas metodológicas, f) formação que estimule uma atitude critica e atuante, e
referência à realidade social, g) formação que favoreça e estimule a inovação e
investigação, h) formação participada que conduza a uma prática reflexiva e contínua de
informação e autoaprendizagem”.
De acordo com o Artigo 13.º Decreto-lei 15 /2007 de 19 de janeiro, presente no
Decreto-lei 15 /2007 de 19 de janeiro referente ao Estatuto da carreira docente “ (...) 2A formação inicial visa dotar os candidatos à profissão das competências e
conhecimentos científicos, técnicos e pedagógicos de base para o desempenho
profissional da prática docente nas seguintes dimensões (...) ”. Este Decreto-lei modifica
o estatuto da carreira docente consignado na LBSE, apresentando como novidade a
avaliação do desempenho dos docentes e a inclusão de um período probatório.
Nesta sequência, Pacheco & Flores (1999: 168) afirmam que o “sistema de
avaliação de professores deve ter em conta quer a complexidade dos contextos
escolares, quer a multidimensionalidade da natureza do processo ensino-aprendizagem”.
Esta avaliação é realizada pelos coordenadores de departamento curricular ou conselho
de docente, bem como pelos órgãos de direção executiva que têm a função de observar
as aulas e ter em consideração o progresso dos resultados escolares dos alunos. Além
destas medidas, no período probatório os professores realizam uma prova de avaliação
de conhecimentos, sendo um requisito prévio à candidatura e estão sob a supervisão de
profissionais com mais experiência.
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Todavia, o decreto-regulamentar nº 2/2008 de 10 de janeiro reformula o regime
de avaliação e aposta no mérito como sinónimo de progressão. Assim, todos os
docentes, incluindo os professores titulares estão sujeitos à avaliação.
No que concerne à profissionalização dos professores, esta sofreu recentemente
alterações devido ao Processo de Bolonha, com a publicação do Decreto-Lei nº 43/2007
de 22 de fevereiro que pretendeu alargar os domínios de habilitação do docente, que
passaram a incluir a habilitação para a educação Pré-Escolar e para o 1º e 2º CEB, sendo
referido que o grau de mestrado demonstra “o esforço de elevação do nível de
qualificação do corpo docente com vista a reforçar a qualidade da sua preparação e
valorização do respetivo estatuto socioprofissional”. Tal decreto define ainda as
condições necessárias à habilitação para a docência numa determinada área e refere que
a atribuição do grau de mestre demonstra “o reforço de elevação do nível de
qualificação do corpo docente com vista a reforçar a qualidade da sua preparação e
valorização do respetivo estatuto profissional”.
No mesmo Decreto-Lei o ME refere a importância da qualificação profissional
para a docência e dá especial relevo à iniciação à prática profissional, “como o
momento privilegiado e insubstituível, de aplicação dos conhecimentos, capacidades,
competências e atitudes ao contexto real das situações concretas da sala de aula, da
escola e da comunidade escolar” (Decreto-Lei nº 43/2007), o que posteriormente não se
vem a verificar, uma vez que o tempo dedicado a este processo na formação dos futuros
docentes se torna escasso.
Quanto ao papel que as escolas de acolhimento desempenham é também
realçado no mesmo Decreto-Lei, referindo que sem a colaboração das escolas onde a
prática de ensino supervisionada se desenvolve e os respetivos professores que orientam
e supervisionam os estudantes como orientadores, denominados orientadores
cooperantes, seria difícil a iniciação à prática dos futuros docentes.
Assim, no artigo 18 do mesmo Decreto-Lei é referido que “os estabelecimentos
de ensino superior que pretendam organizar e ministrar ciclos de estudos nos termos e
para os efeitos previstos no presente decreto-lei devem celebrar protocolos de
cooperação com estabelecimentos de educação pré-escolar e de ensino básico e
secundário, adiante denominados escolas cooperantes, com vista ao desenvolvimento de
actividades de iniciação à prática profissional, incluindo a prática de ensino
supervisionada, e de investigação e desenvolvimento no domínio da Educação”.
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Com a criação e consequente alteração dos ciclos de estudos, no contexto do
processo de Bolonha, foi definido no Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, revisto e
atualizado pelo Decreto-Lei n° 107/2008 de 25 de junho, o enquadramento jurídico que
estabelece os percursos de formação profissional dos educadores e professores alterando
não só nos ciclos de formação que conferem o grau mínimo necessário à habilitação
para a docência como as condições de acesso aos diferentes ciclos de formação.
Neste sentido e remetendo para o Decreto-Lei nº 240/2001 de 21 de junho,
encontra-se explícito que o professor, como elemento integrante da sociedade, deve
estar apetrechado de conhecimentos e de formações acreditadas pelo ministério tutelar.
Com conhecimentos da sua área de formação e no exercício da sua função deve cruzar
vários saberes de diversas origens “fundamentando a sua prática profissional num saber
específico resultante da produção e uso de diversos saberes integrados em função das
ações concretas da mesma prática, social e eticamente situada”.
Nesta perspetiva Pimenta & Lucena (2004: 99) referem que o estágio pode ser
considerado como uma “oportunidade de aprendizagem da profissão docente e da
construção da identidade profissional”.
No âmbito do ciclo de estudos conducentes ao grau de mestre do curso de Préescolar e Ensino do 1º CEB, ministrado na Escola Superior de Educação, Comunicação
e Desporto do Instituto Politécnico da Guarda, considerado o disposto no termo do
Decreto-lei nº43/2007 de 22 de fevereiro, o referido curso foi registado na DireçãoGeral do Ensino Superior, com o número B2510/2007 e as unidades curriculares de
Prática de Ensino Supervisionada, encontram-se disciplinadas no regulamento n.º
82/2012, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º42, de 28 de fevereiro de 2012,
homologado pelo presidente do Instituto Politécnico da Guarda. Este salienta a
importância nomeadamente na “Coordenação a elaboração e a implementação do plano
de formação de cada estagiário, garantindo a iniciação e desenvolvimento profissional
deste no quadro das potencialidades (…); proporcionalizar condições de maximização
das potencialidades do estagiário, (…); observar as aulas dos estagiários; aprofundar os
saberes e as competências do estagiário (os conteúdos científicos das áreas curriculares,
os conhecimentos pedagógico-didáticos e as tecnologias de educação”.
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1.3.

Contexto institucional

“Na dimensão de participação na escola e de relação com a comunidade, o professor exerce a sua
actividade profissional, de uma forma integrada, no âmbito das diferentes dimensões da escola
como instituição educativa e no contexto da comunidade em que esta se insere”.
(Decreto-Lei nº 240/2001 de 30 de agosto)

A PES é um elemento determinante na formação de educadores e professores,
sendo deste modo, uma situação de aprendizagem e socialização, na qual, enquanto
alunos, aprendemos a comportar-nos como educadores e professores responsáveis por
um grupo ou turma.
Nesta perspetiva, os estágios pedagógicos no Pré-Escolar e no 1º CEB, foram
realizados no âmbito da cadeira de PES I e II, inserida no Mestrado em Educação Préescolar e 1º CEB, incluída no Mestrado em Educação Pré-escolar e 1° Ciclo do Ensino
Básico lecionado na Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto, do Instituo
Politécnico da Guarda.
A PES I e II decorreram na cidade da Guarda em duas instituições diferentes e
de níveis de ensino distintos, porém ambas pertencentes à Rede Pública do Ministério
da Educação.
No que concerne à PES I, e como já se tem vindo a referir, esta desenrolou-se no
jardim-de-infância do Bairro da Luz na freguesia de S. Vicente, integrado no
agrupamento de escolas de S. Miguel. O processo em questão iniciou-se no dia 28 de
fevereiro de 2012 e terminou no dia 13 junho de 2012, com uma carga horária de 200
horas, distribuídas por três dias semanais das 10h às 12h e das 14h às 16h. Este período
de prática pedagógica repartiu-se por cerca de 5 dias de observação e de 35 dias de
intervenção pedagógica, tendo ficado à orientação da professora supervisora Filomena
Velho e da educadora cooperante Helena Martins.
No que diz respeito à PES II, efetuou-se na Escola Básica do Bonfim,
pertencente ao agrupamento de escolas da Área Urbana da Guarda, na freguesia da Sé,
tendo início no dia 9 de outubro de 2012 e terminando a 30 de janeiro de 2013. Este
período de prática pedagógica contou com uma carga horária de 110 horas, distribuídas
por três dias semanais das 10h às 12h e das 14h às 16h, sendo estas intercaladas
quinzenalmente, com a minha companheira de estágio. Posteriormente, estas foram
distribuídas por dois momentos distintos, no qual ocorreu um período inicial de cerca de
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3 dias de observação e 19 dias de intervenção pedagógica, com a orientação da
professora supervisora Urbana Cordeiro e da professora cooperante Isabel Leitão.

1.4.

Contexto de Natureza funcional

A prática profissional descreve-se como uma metodologia de ensino que
contextualiza e coloca em ação a aprendizagem, referindo a associação entre a teoria e a
prática, num processo que converge para a situação de ensino e aprendizagem.
Com base em perspetivas pedagógicas, socio-construtivas e funcionais, a ação
do educador/professor deve ser intrínseca a uma intencionalidade educativa, visando
alcançar o desenvolvimento de todas as crianças, quer de forma individual quer em
grupo, transmitindo assim uma certa coerência no desenrolar do processo educativo
(ME, 2009).
No decorrer deste processo pedagógico torna-se essencial que o futuro docente,
em ambos os ciclos de ensino, percorra diferentes etapas (como as que se podem
visualizar na imagem nº14), sendo estas a observação, a planificação, a intervenção e a
avaliação. Estas encontram-se interligadas, sucedendo-se e aprofundando-se.

Observação

Avaliação
/Reflexão

PES

Planificação

Intervenção/
ação

Imagem nº13: Esquema sobre as etapas da Prática de Ensino Supervisionada
Fonte: Elaboração própria (baseada no Ministério da Educação: OCEPE, 2009)
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No decorrer deste processo, somos estimulados a desenvolver e aplicar
atividades diversas, a refletir sobre os sucessos e insucessos verificados e a
compreender a importância da observação, da planificação, da intervenção e da
avaliação na concretização dessas mesmas atividades.
O contacto direto com a Educação Pré-Escolar e com o 1º CEB, a partir de
experiências que realizámos ao longo da PES I e II, induziu-nos a efetuar uma reflexão
da qual decorre a consciencialização sobre a especificidade de cada um destes níveis de
ensino.
Assim, neste ponto, pretendemos refletir sobre os aspetos organizacionais e
pedagógicos que envolvem cada etapa, para que o processo educativo dos nossos
educandos possa ser uma oportunidade de sucesso.
Para tal, num primeiro momento, enquadrar a prática profissional implica que o
educador/professor tenha a capacidade de observar, com intuito reflexivo, o ambiente de
aprendizagem, o contexto institucional, a dinâmica educativa, a caraterização
socioeconómica e psicopedagógica do grupo/turma, bem como as práticas e métodos
utilizados pelos docentes cooperantes.
De acordo com Damas (1985: 12) a observação “é um processo cuja função,
primeira imediata, consiste em recolher informações sobre o objecto tomado em
consideração, em função do objecto organizador (…) ”.
Neste sentido, tanto na Pré-escola como no 1º CEB, os primeiros dias
destinaram-se a um período de observação, tendo como principal objetivo a recolha de
um vasto conjunto de informações, de ideias e técnicas de trabalho que nos permitisse
conhecer melhor as crianças com quem iriamos trabalhar, adotando estratégias e
metodologias, com o intuito de adequar a intervenção pedagógica, indo ao encontro das
suas necessidades, dificuldades e interesses, criando assim um fio condutor com as
aprendizagens que lhes são destinadas.
A observação desempenha, assim, um papel fundamental na melhoria da
qualidade do ensino e da aprendizagem, constituindo um pilar no dia-a-dia como fonte
de inspiração e motivação e um forte catalisador de mudança na escola, uma vez que só
“a observação permite caracterizar a situação educativa à qual o professor terá de fazer
face em cada momento” (Estrela, 2001: 57).
Assim e tal como salienta o Ministério da Educação (2009: 25) “observar cada
criança e o grupo para conhecer as suas capacidades, interesses e dificuldades, recolher
informações sobre o contexto familiar e o meio em que as crianças vivem, são práticas
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necessárias para compreender melhor as características das crianças e adequar o
processo educativo às suas necessidades”. Também para Vieira (2012: 33) esta técnica é
essencial pois “observar os alunos permite conhecer melhor a especificidade de cada
um, descobrindo os seus interesses e as suas fragilidades, passando a acompanhar o seu
desenvolvimento”.
O ME (2009: 25), refere ainda, que através da observação podemos usufruir de
“elementos que possam ser periodicamente analisados, de modo a compreender o
processo desenvolvido e os seus efeitos na aprendizagem de cada criança. A observação
constitui, deste modo, a base do planeamento e da avaliação, servindo de suporte à
intencionalidade do processo educativo”. Neste contexto, parece ser conveniente que a
observação atenda a um quadro de referências gerais, associadas ao processo
pedagógico de ensino e aprendizagem e, ao mesmo tempo, gravite em torno de aspetos
específicos da disciplina que se pretende ensinar.
O processo de observação torna-se assim uma técnica muito flexível e
abrangente na medida em que permite ao observador recolher uma diversidade de
informações acerca de vários sujeitos e ocorrências que sucedem ao longo das
atividades letivas. Estas circunstâncias devem contribuir para que o processo de
observação seja cuidadosamente estruturado e planeado, permitindo ao observador a
recolha de evidências significativas que garantam a qualidade da sua análise e
interpretação.
Neste âmbito, pode concluir-se que, dada a importância da observação na
regulação do processo educativo, esta deverá situar-se no cerne das interrogações acerca
da formação sistemática em que o educador/professor se encontra envolvido,
constituindo-se assim uma das suas dimensões fundamentais. Daí a importância do
educadora/professor observar o seu grupo/turma antes de passar à prática pedagógica,
pois “o professor deve observar as crianças enquanto grupo, tendo sempre em conta as
particularidades de cada um numa prática inclusiva de atenção à diversidade” (Arends,
1995: 87).
Esta aposta na observação significa colocá-la naquele que deve ser o seu devido
lugar, como componente dinâmica deste processo e, consequentemente, como
instrumento fundamental do seu desenvolvimento. Controlar a qualidade do ensino
constitui-se num dos grandes objetivos da observação, contribuindo para diferenciar as
opiniões dos factos. Todavia, o professor que não recorre a uma observação
previamente estruturada e sistematizada tende a reter com muita imprecisão os
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elementos críticos da sua aula, manifestando a tendência para formar opiniões subjetivas
sobre os fatores que determinam o sucesso ou insucesso do seu desempenho.
Para rematar esta pequena reflexão, será oportuno reforçar a ideia de que é de
experiência em experiência que o educador/professor vai consolidando a sua capacidade
de observador, conseguindo progressivamente gerir com maior eficácia a diversidade de
episódios pedagógicos que ocorrem no ambiente educativo, uma vez que “a observação
de aulas e de outros contextos escolares pode ser utilizada em diversos processos
supervisivos e com objetivos distintos, nomeadamente no âmbito de um estágio de
iniciação à prática profissional” (Reis, 2011: 7).
Nesta perspetiva, durante a nossa prática pedagógica, ocorreram diversos
momentos de observação, de forma a enriquecer e contribuir para o sucesso da mesma,
garantindo, ainda, o êxito das aprendizagens dos alunos. Para tal, elaborámos um plano
de observação tanto para o estágio pedagógico do Pré-Escolar como no 1º CEB (anexo
nº3) que nos ajudou na organização e distribuição da nossa observação pelos aspetos
mais relevantes a serem conhecidos, servindo de base para conseguirmos caracterizar o
meio envolvente, a instituição e o grupo de crianças de um modo estruturado.
No que diz respeito à prática pedagógica realizada na pré-escola, o processo de
observação teve mais ênfase nos primeiros cinco dias, tendo sido usados instrumentos
de apontamento que facilitaram uma análise pormenorizada do grupo, da criança, da
metodologia da educadora bem como da sala de atividades. Neste contexto, aplicámos a
Escala de Avaliação do Ambiente em Educação de Infância (Harms, Clifford & Cryer,
2008), designadamente sobre o mobiliário e a interação entre as crianças umas com as
outras e também com os adultos com quem convivem no jardim-de-infância do Bairro
da Luz, que nos permitiu ter uma informação mais precisa sobre o ambiente que ocorria
dentro da sala de atividades. Foi ainda aplicada, a quatro crianças, a Escala de
Envolvimento da criança (Harms, Clifford & Cryer, 2008) no decorrer das atividades,
uma grelha sobre a predominância das crianças nos espaços, e por fim, o registo de
observação da criança: o Cor, que foi aplicado unicamente a uma criança, através do
qual, durante um período de tempo, fomos observando e registando os seus
comportamentos em diversas vertentes (ao nível da Iniciativa, Relações sociais, Lógica
e matemática, etc.).
No que concerne à prática pedagógica realizada no 1º CEB, adotei os
procedimentos sugeridos por Arends (1995), tendo efetuado uma recolha de informação
com base na atenção voluntária e na inteligência. Os comportamentos e as atitudes dos
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alunos foram registados, de modo a auxiliar-nos na obtenção de conhecimentos sobre a
dinâmica da turma. Este período de observação, permitiu-nos ainda analisar e refletir
sobre as metodologias adotadas pela professora cooperante, a qual demonstrou recorrer
frequentemente a estratégias motivadoras para os alunos, salientando em diversos
contextos, incluindo os de aprendizagem, a componente lúdica, o desafio, a competição
tão pertinentes nesta faixa etária.
Ao longo do período de observação pudemos constatar que apesar de se tratar de
um grupo de crianças que, na sua generalidade, demonstra muito interesse no
desenvolvimento das atividades propostas, exibe, em regra, um comportamento menos
correto, marcado por distrações e conversas paralelas, também devido a estes serem
muito pequenos e não estarem habituados a este ambiente educativo, uma vez que se
tratavam de alunos do 1º ano, sendo por isso muito difícil a sua postura correta. Assim
sendo, um dos primeiros receios sentidos foi o de virmos a ter dificuldades em gerir o
grupo de crianças aquando das regências. Procurámos atender a diversas estratégias
utilizadas pelo professor cooperante para contornar esse obstáculo. Para tal, tentámos
ainda proporcionar àquela turma um ambiente de aprendizagem produtivo, no qual os
alunos revelam atitudes positivas entre o professor e os seus pares e “onde demonstrem
um elevado nível de motivação para o sucesso e envolvimento nas tarefas escolares”
(Arends, 1995: 120).
Assim e conscientes da importância de estabelecer uma interação positiva com
os alunos, tentámos não estar na sala de aula numa atitude meramente passiva mas antes
como observadoras participantes, interagindo sempre que possível com os alunos no
decorrer das diversas atividades.
Ao contrário do sucedido no âmbito da PES I, na PES II, sempre que assistíamos
às regências da colega de estágio, tivemos a possibilidade de voltar a usufruir de um
momento privilegiado para a observação, o que foi muito enriquecedor e profícuo pois
observar não implica apenas constatar o que se está a passar, mas também colocar
questões, ou seja, desmontar a situação. Porque é que é assim? Quais as razões? E se
fosse de outra maneira? (Alarcão, 2007). Este tipo de reflexão possibilita ao professor se
questionar sobre as suas práticas pedagógicas, ou seja trata-se de olhar
retrospetivamente para a ação e refletir sobre o momento da reflexão na ação, isto é,
sobre o que aconteceu, o que o profissional observou, que significado atribui e que
outros significados pode atribuir ao que aconteceu (Oliveira & Serrazina, 2002).
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Terminada a fase da observação passámos para a segunda etapa no processo
pedagógico de ensino e aprendizagem, sendo esta a planificação, que tem grande
importância para o processo de preparação de todas as atividades a desenvolver, uma
vez que no domínio da educação, torna-se importante fazer uma previsão da ação a ser
realizada, tendo em vista alcançar determinadas metas, servindo esta como vetor
orientador da ação.
“Por planificação entende-se a actividade que consiste em definir e sequenciar os
objectivos do nosso ensino e da aprendizagem dos alunos, determinar processos para
avaliar e verificar se eles foram conseguidos, prever estratégias de ensino/aprendizagem
e seleccionar materiais auxiliares” (Tavares & Alarcão 2005: 158).
De acordo com o ME (2009: 25) “planear é o processo educativo de acordo com
o que o educador sabe do grupo e de cada criança, do seu contexto familiar e social, é
condição para que a educação pré-escolar proporcione um ambiente estimulante de
desenvolvimento e promova aprendizagens significativas e diversificadas que
contribuam para uma maior igualdade de oportunidades”.
O ato de planejar implica por parte do educador um momento de reflexão sobre
as suas intenções educativas e a forma de as adequar ao seu grupo, prevendo situações e
experiências de aprendizagem e organizando os recursos humanos e materiais
necessários à sua realização. Assim, é uma atividade que consiste em definir e
sequenciar os objetivos do ensino e da aprendizagem dos alunos, determinar processos
para avaliar e, se eles forem bem conseguidos, prever algumas estratégias de ensino e
aprendizagem e selecionar recursos e materiais auxiliares.
Segundo Zabalza (1998: 21), isto pressupõe prever “actividades que apresentem
os conteúdos de forma a tornarem-se significativos e funcionais para os alunos, que
sejam desafiantes e lhes provoquem conflitos cognitivos, ajudando-os a desenvolver
competências de aprender a aprender”.
Planificar é muito importante, pois é de facto essencial que o professor tenha um
fio condutor das suas aulas, é como um mapa da estrada, para chegar a um destino traçase um caminho, embora durante o percurso se possam fazer desvios e no final chegar ao
destino pretendido, tal como defende Nunes (2007).
A planificação não deve ser rígida, pelo contrário, deverá ser uma previsão do
que se pretende fazer, tendo em conta atividades, materiais de apoio e essencialmente o
contributo dos alunos. Privilegiando as relações pessoais entre todos os membros do
grupo (turma, educador/professor), fazendo com que os educandos se sintam como peça
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fundamental e imprescindível para o todo, contemplando ainda atividades que
contenham objetivos abrangentes e transversais que proporcionem aprendizagens nos
diversos domínios.
Este processo de planificação tem várias funções, tais como, “decidir o tempo de
instrução atribuída a alunos individualmente ou em grupos, a constituição dos grupos, a
organização dos horários diários, semanais e trimestrais” (Arends, 1995: 44).
Nesta perspetiva, antes de começarmos a planificar as atividades, quer na Préescola quer no 1º CEB, tivemos em consideração os seguintes itens: o que ensinar,
quando ensinar, como ensinar e como avaliar, pois é importante ter em mente os
objetivos/ competências que tencionamos alcançar (tanto para criança / aluno como para
o educador / professor), os conteúdos e conceitos que pretendemos abordar, as
estratégias/atividades que queremos desenvolver e, por fim, a forma que vamos utilizar
para avaliar a sua execução. Deste modo, existiu sempre a necessidade de estruturar
tudo aquilo que pretendíamos transmitir aos educandos e de que forma o poderíamos
fazer, ou seja, existiu a indispensabilidade de organizar antecipadamente estratégias que
“propiciem actividades que não são à partida previsíveis e que, para além disso,
atendam à diversidade das situações e aos diferentes pontos de partida dos alunos”,
(Zabalza, 1998: 163).
O tipo de planeamento desenvolvido no decorrer da PES I e II foi a planificação
a curto prazo, com a opção pela planificação diária possuindo um critério detalhado e
cuidado das várias atividades desenvolvidas em cada uma. Na planificação das
atividades, na seleção das temáticas a abordar diariamente, demos sempre prioridade
aos interesses e necessidades das crianças, cumprindo sempre os programas
previamente estabelecidos.
Neste âmbito, nos dois níveis de ensino, começámos por selecionar os conteúdos
e conceitos a abordar, seguindo-se a sua organização segundo uma sequência lógica e
coerente, partindo sempre do simples para o complexo. Posteriormente, definimos os
objetivos que permitissem ao educando uma organização cuidada e estruturada do
ensino, de forma a perceber, a cada instante, que aspetos do desenvolvimento já foram
adquiridos e quais os aspetos que vêm a seguir, ajudando a criança no processo de
ensino e aprendizagem.
Por fim, escolhemos as estratégias que dizem respeito ao modo como a atividade
se vai desenrolar (por exemplo: diálogos, lições, leitura), às formas de organização do
trabalho (individual, pequeno grupo, grande grupo, etc.), aos espaços (dentro e fora da
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sala de aula, fora da escola, etc.), aos recursos e materiais necessários. Depois de
escolhida a estratégia/metodologia, selecionámos as atividades que constituem um elo
de ligação entre a teoria e a prática.
Após o planeamento de todas estas componentes do processo de ensino e
aprendizagem, passámos para a sua execução, de forma a “concretizar na acção as
intenções educativas, adaptando-as às propostas das crianças e tirando partido das
situações e oportunidades imprevistas” (ME, 2009: 27).
Tal como preconiza Garcia (1995), o objetivo da intervenção/ação pedagógica é
o de incentivar e coordenar um movimento de construção/reconstrução do processo de
ensino e aprendizagem entre o docente e o educando. Procura-se assim, durante o
processo de intervenção pedagógica, que o professor assuma uma dimensão
participativa, flexível e investigativa, uma vez que a prática pedagógica “adquire o
papel central/eixo de todo o currículo, assumindo-se como o lugar de aprendizagem e de
construção do pensamento prático do professor” (Gómez, 1995: 93).
No processo de ação pedagógica, o professor submerge no mundo complexo da
aula para compreender de forma crítica e vital, implicando-se afetiva e cognitivamente
nas interações da situação real, questionando as suas próprias crenças e explicações,
propondo e experimentando alternativas e participando na reconstrução permanente da
realidade escolar.
De acordo com Gómez (1995: 111-112), “o pensamento prático do professor (...)
é um processo que deve ser encarado como um todo (...) é um conjunto coerente, de
caráter cognitivo e afectivo, explicativo e normativo, de conhecimentos, capacidades,
teorias, crenças e atitudes. O pensamento prático do professor não pode ser ensinado,
mas pode ser aprendido. Aprende-se fazendo e reflectindo na e sobre a acção. Através
da prática é possível apoiar e desenvolver o pensamento prático, graças a uma reflexão
conjunta (e recíproca) entre o aluno e o professor”.
Foi com este intuito que, ao longo da toda a nossa intervenção pedagógica, tanto
na Pré-escola como no 1º CEB, concentrámos esforços na procura de estratégias que
nos permitissem contornar os obstáculos que iriam surgindo, levando-nos a criar um
ambiente educativo estimulante, no qual as crianças se sentissem desafiadas a realizar
ações que as levassem a aprender e a construir aprendizagens significativas.
Perante a heterogeneidade de saberes, aptidões e capacidades evidenciadas pelos
educandos, em ambos os níveis de ensino, optámos por uma metodologia de ensino
baseada na diferenciação pedagógica e no recurso a estratégias, metodologias e tarefas
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diversificadas, recorrendo a questões do quotidiano e da vida dos alunos e aos seus
conhecimentos prévios (Perrenoud, 1999), existindo assim, uma intervenção/ ação que
fosse sempre de encontro às necessidades e interesses das crianças.
Assim, verificou-se a necessidade de tornar o processo ensino e aprendizagem o
mais atrativo, ativo e dinâmico possível, de forma a proporcionar a todos a realização de
aprendizagens ativas, significativas, integradoras e socializadoras, estabelecidas pelas
LBSE e pelo Decreto-Lei n.º 286/89 de 29 de agosto, assegurando deste modo que na
formação do educando sejam “equilibradamente interrelacionados o saber e o saber
fazer, a teoria e a prática, a cultura escolar e a cultura do quotidiano” (LBSE, 2005
artigo 7.º, alínea b)).
Ao longo do estágio empenhámo-nos na conceção criativa das atividades a
propor, atendendo à interdisciplinaridade, porque “a construção do saber se processa de
forma integrada, e que há inter-relações entre os diferentes conteúdos e aspectos
formativos que lhes é comum” (ME, 2009: 48).
Assim, utilizámos, ao longo da intervenção pedagógica, diversas metodologias
que nos pareceram mais adequadas que consistiram em situações de aprendizagem
envolvendo uma componente lúdica, atividades em pequenos e grande grupos, a
valorização da motivação inicial que ocorria sempre (através de canções, lengalengas,
adivinhas, etc.), a utilização de instrumentos reguladores da vida do grupo e das
aprendizagens, tais como os quadros de tarefas, registos de realização de trabalhos de
casa, registos de avaliação, entre muitas outras. Procurámos ainda, conduzir o dia-a-dia,
focando as diversas áreas disciplinares, tendo por base um fio condutor, que permitisse,
sempre que possível, a existência de uma ligação harmoniosa entre os conteúdos, de
modo a ajudar os educandos a interligar os mesmos.
Numa última fase surge a avaliação/reflexão que nos conduz a observar, analisar
e registar os resultados obtidos pelas crianças, pois só avaliando é que temos a perceção
se o objetivo foi ou não alcançado. Avaliar assenta assim, na observação contínua dos
progressos da criança, indispensável para a recolha de informação relevante, como
forma de apoiar e sustentar a planificação e o reajustamento da ação educativa, tendo
em vista a construção de novas aprendizagens.
Assim sendo, “a função de avaliar corresponde a uma análise cuidada das
aprendizagens conseguidas face às aprendizagens planeadas, o que se vai traduzir numa
descrição que informa professores e alunos. Sobre os objetivos atingidos e aqueles onde
se levantaram dificuldades” (Ribeiro & Ribeiro, 1990: 337).

56

Nesta perspetiva, corroboramos o pensamento de Abrantes (2002: 9) “a
avaliação é um elemento integrante e regulador das práticas pedagógicas, mas assume
também uma função de certificação das aprendizagens realizadas e das competências
desenvolvidas”. Enquanto parte do processo de ensino e aprendizagem, a avaliação dá
ao educador/professor informações sobre o ensino permitindo-lhe perceber e “avaliar” o
seu trabalho, tomando consciência do que fez e o que pensa sobre a sua prática
pedagógica, se as suas expectativas se cumpriram ou não, ver onde os educandos
tiveram mais dificuldades, a possibilidade de adotar uma postura de pesquisador e não
apenas de transmissor e por fim um melhor conhecimento sobre os conteúdos escolares
e as características do desenvolvimento e aprendizagem dos seus alunos, para que
depois possam corrigir os erros que fizeram, reorientando assim o processo educativo.
Nesta sequência, Marques (1983: 68) afirma que “a avaliação, antes de permitir
dados para a classificação, é um processo de natureza diagnóstica e formativa que leva
docente e alunos a reformular objectivos, estratégias e meios, a determinarem as
dificuldades de aprendizagem e a anunciarem os tipos de apoio, de reforço a levar a
cabo”.
Segundo o ME (2009: 27), “avaliar o processo e os efeitos, implica tomar
consciência da acção para adequar o processo educativo às necessidades das crianças e
do grupo e à sua evolução. A avaliação realizada com as crianças é uma actividade
educativa, constituindo também uma base de avaliação para o educador. A sua reflexão,
a partir dos efeitos que vai observando, possibilita-lhe estabelecer a progressão das
aprendizagens a desenvolver com cada criança. Neste sentido, a avaliação é suporte do
planeamento”.
A avaliação, enquanto elemento integrante e regulador da prática educativa,
permite uma recolha sistemática de informação que, uma vez analisada e interpretada,
sustenta a tomada de decisões adequadas e promove a qualidade das aprendizagens. A
reflexão, a partir dos efeitos que se vão observando, possibilita estabelecer a progressão
das aprendizagens a desenvolver com cada criança, individualmente e em grupo, tendo
em consideração a sua evolução.
Constituindo a avaliação um elemento de apoio estratégico ao desenvolvimento/
regulação da ação educativa, permite, por um lado, analisar o percurso efetuado, na sua
globalidade, e, por outro lado, perspetivar o futuro, podendo então concluir-se e como já
referimos anteriormente que o ato de avaliação é essencial no processo de ensino
aprendizagem, pela qual todos nós temos de passar.
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Este processo, permite quer na Pré-Escola quer no 1º CEB, regular a
aprendizagem, partindo de informações obtidas ao longo do tempo, tendo como objetivo
o aperfeiçoamento da prática educativa. Isto significa que através da avaliação/ reflexão
conseguimos percecionar se os alunos adquiriram e compreenderam um determinado
conteúdo e através desta perceção aperfeiçoar as estratégias para obter resultados cada
vez mais satisfatórios. Deste modo, enquanto professoras estagiárias tentámos transpor
a teoria para a realidade vivida na sala de aula, tendo em conta as características de
todos os educandos.
Neste âmbito, na Pré-Escola, ao longo da PES, avaliámos os conhecimentos das
crianças principalmente através de registos (como o desenho e a pintura) e de jogos. Já
no 1º CEB, fizemo-lo através de fichas formativas, jogos de consolidação e fichas de
avaliação sumativa. Uma avaliação e reflexão contínua no decurso da experiência
educativa, nos dois níveis de ensino, configuram-se como uma abordagem mais
confiável e respeitadora do desenvolvimento e aprendizagem dos alunos.
Desta forma, construímos gradualmente a nossa prática pedagógica, inicialmente
recorrendo à observação, integrando-nos posteriormente nas diferentes áreas do ensino,
organizando e selecionando criteriosamente as tarefas, “até chegar à responsabilidade
total pelo ensino praticado, actividade que, todavia, não devia ser sujeita a uma
supervisão muito rígida para permitir que o professor desse largas à sua capacidade de
imaginação e desenvolvesse o espírito de auto-crítica” (Alarcão e Tavares, 2007: 20).

2. Caraterização socioeconómica e psicopedagógica do grupo/turma
“Começai por conhecer os vossos alunos pois de certeza que não os conheceis”.
(Mialaret, 1980: 133)

Para uma melhor qualidade no processo de ensino e aprendizagem, torna-se
importante que o educador/professor conheça de forma criteriosa todos os dados
relativos às características de cada educando. Assim, no ato educativo, o conhecimento
acerca das características individuais das crianças é essencial para definirmos os
objetivos e as estratégias, pois a escola tem de se adaptar às crianças e criar condições
de promoção do sucesso escolar a todas elas. Desta forma, apresentamos, de seguida, a
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caraterização socioeconómica e psicopedagógica do grupo e da turma onde se
desenrolou a PES I e II.

2.1.

Grupo Pré-escolar

“Observar cada criança e o grupo para conhecer as suas capacidades, interesses e dificuldades,
recolher informações sobre o contexto familiar e o meio em que as crianças vivem, são práticas
necessárias para compreender melhor as características das crianças e adequar o processo
educativo às suas necessidades”. (ME, 2009:25)

2.1.1. Caracterização socioeconómica
As informações seguintes sobre o grupo de crianças com que tive a oportunidade
de trabalhar no decorrer da PES I, foram obtidos e analisados com base na minha
observação direta e nas informações cedidas pela educadora Helena Martins.
Tendo em vista uma análise pormenorizada dessas informações, verifica-se que
a sala de atividade alvo de estudo contempla um grupo heterogéneo composto por 15
crianças, com idades compreendidas entre os três e os quatro anos, sendo visível através
do gráfico nº a predominância de crianças na faixa etária dos três anos (11 crianças).

27% (n=4)

3 anos
73%
(n=11)

4 anos

Gráfico nº 1: Caraterização das idades do grupo (n=15)
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No que diz respeito ao género (gráfico nº2), existem na sala nove crianças do
sexo feminino (6 meninas de três anos e 3 de quatro anos), e seis crianças do sexo
masculino (5 meninos de três anos e um de quatro anos), verificando-se desta forma, a
presença de mais meninas no seio do grupo de crianças.

40%
40%
(n=6) 60%
(n=6)
60% (n=9)
(n=9)

FemininoFeminino
Masculino
Masculino

Gráfico nº2: Caraterização do grupo em relação ao género (n=15)

Através da análise do gráfico nº3, verificamos que todas as crianças deste grupo
residem na cidade da Guarda, distribuindo-se pelas três principais freguesias da
mesma12, sendo que existe uma predominância de crianças a habitarem na Freguesia de
S. Vicente com cerca de 60% (9 Crianças), 27% das crianças residem na freguesia da Sé
(4 crianças) e 13% na freguesia de S. Miguel (2 crianças).

13% (n=2)
27% (n=4)

60% (n=9)

S. Vicente
Sé
S. Miguel

Gráfico nº3: Caraterização do grupo relativamente à sua área de residência (n=15)

12

Após a redação deste documento, no decorrer da PES I, estas freguesias deixaram de existir devido à
reorganização administrativa de freguesias de 2012/2013.
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No que concerne ao número de irmãos de cada criança pertencente ao grupo,
podemos verificar no gráfico nº4 que cerca de 60% dos educandos (9 Crianças) não tem
irmãos, sendo que apenas uma das crianças tem dois irmãos e os restantes 33% apenas
tem um irmão.

7% (n=1) 0% (n=0)
0
33% (n=5)

60% (n=9)

1
2
3

Gráfico nº4: Caraterização do grupo relativamente ao número de irmãos dos alunos (n=15)

No que diz respeito à estrutura familiar (gráfico nº5), é visível a predominância
de famílias Nucleares, ou seja, o agregado familiar é composto por pais e filhos, que
habitam num ambiente familiar comum, porém existe uma criança que tem uma
estrutura familiar monoparental visto que, mora apenas com a mãe. Existe ainda neste
grupo, uma criança na qual o seu agregado familiar é constituído por três elementos, não
sendo estes os seus pais biológicos, mas encontrando-se ao cargo da avó materna que
também esta mora com uma filha.

7% (n=1)

33% (n=5)

0% (n=0)

7% (n=1)

53% (n=8)

1
2
3
4
5

Gráfico nº5. Caraterização do grupo relativamente ao número do agregado familiar (n=15)

Com a análise do gráfico nº6, conseguimos perceber que todos os pais não têm
habilitações literárias inferiores ao terceiro ciclo, verificando-se ainda que a maioria
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deles detém estudos ao nível do ensino superior. Com a análise deste gráfico, podemos
ainda perceber qual o nível socioeconómico das famílias das crianças, caracterizando
este como sendo, na generalidade, um nível médio-alto, já que por aquilo que podemos
constatar através da nossa observação direta, a maior parte dos pais encontram-se com
um emprego estável encontrando-se apenas uma mãe desempregada e pelo facto de
todas as crianças se deslocarem em transporte particular para o jardim.
Neste sentido, 50 % dos pais possuem habilitações ao nível do ensino superior,
20% ao nível do ensino secundário e 13% ao nível do 3º ciclo. Contudo e apesar de
todos os esforços, não conseguimos obter quaisquer dados de cerca de 13% dos
encarregados de educação.
0% (n=0)
0% (n=0)

0% (n=0)
Analfabetos

17% (n=5)

13% (n=4)
20% (n=6)

1º Ciclo
2º Ciclo
3º Ciclo

50% (n=15)

Ensino Secundário
Ensino Superior
S/ dados

Gráfico nº6: Caraterização das habilitações académicas dos pais dos educandos (n=30)

Neste grupo, existem sete crianças que frequentaram creche, sendo que as
restantes não frequentaram até à entrada para este jardim-de infância, estando estas ao
encargo de amas ou de familiares. Torna-se importante ainda referir, que apenas quatro
crianças já frequentaram anteriormente este jardim-de-infância, sendo estas do grupo de
quatro anos, no entanto a maioria das crianças entraram em setembro do ano letivo
2011/2012, à exceção de uma criança que entrou no início do segundo período (janeiro).
Apesar do referido, existe uma boa relação entre as crianças não existindo, animosidade
entre os membros do grupo. Os pequenos conflitos que surgem advêm da sua
caraterística ainda egocêntrica.
Podemos assim firmar, que através da nossa observação foi possível constatar
que havia diferenças significativas no desenvolvimento das crianças, quiçá pelo
estímulo familiar, ou até pelo papel que têm no seio da família.

62

2.1.2. Caraterização psicopedagógica
Realizando de uma forma atenta a caraterização psicopedagógica das crianças do
grupo, constatámos que na sua maioria são muito ativas, curiosas e comunicativas,
tendo uma conduta calma e estável. No que diz respeito a regras estabelecidas dentro da
sala de atividades, são respeitadas, embora o “aguardar pela sua vez de falar” seja um
pouco difícil.
Todas as crianças, levam para o Jardim-de-infância brinquedos de ligação ao
ambiente familiar, dos quais gostam muito, com os quais brincam ao longo do dia,
revelando-se um pouco egoístas na partilha dos seus pertences pessoais o que conduz a
alguns pequenos atritos entre as crianças. Torna-se ainda importante salientar que
algumas crianças têm dificuldade em se separar dos laços afetivos da mãe pela manhã.
No que concerne ao jogo simbólico, ainda não é organizado, ou seja não há uma
associação entre os acontecimentos com linguagem na sua ação, uma vez que o seu
pensamento não está ainda organizado. Utilizam ainda uma linguagem egocêntrica
centrada em si, tal como preconiza Piaget citado por Sprinthall & Sprinthal (1993).
Ao nível do léxico vocabular, existem diferenças significativas que se supõe
advirem de estímulos diferentes de meios familiares diferenciados. O mesmo acontece
na construção da frase e na articulação de palavras, constatando-se que algumas ainda
dão uma entoação “abebezada” e outras têm alguma dificuldade em se fazer perceber.
Apesar destas limitações, todas as crianças do grupo, gostam de ouvir ler e contar
histórias.
Ao nível da expressão matemática fazem a diferenciação entre tamanhos, dentro
e fora, identificam as formas geométricas básicas, conseguem contar até 10 e alguns já
relacionam o número à quantidade até 3.
Na expressão plástica, dão pouca importância às suas produções de riscos e
rabiscos, começando a atribuir-lhes algum significado depois de realizados. Embora
ainda não exista projeção de sentimentos ou vivências, algumas crianças já conseguem
realizar uma representação humana com algum sentido mais realista fazendo as outras
essa representação em forma de girino. Torna-se ainda importante salientar, que todo o
grupo gosta de dançar e cantar, demonstrando grande facilidade na memorização de
canções e lengalengas. Nas atividades de expressão motora, nem todas as crianças tem a
mesma desenvoltura nos movimentos, mas a maioria consegue executar os exercícios
propostos.
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Relativamente à área do conhecimento do Mundo, as crianças revelam alguns
conhecimentos acerca do meio físico e social que as rodeia, sendo capazes de observar
as condições de vida de certos animais e plantas, identificar os elementos da paisagem
natural e humana bem como as relações que entre eles se estabelecem por forma a
valorizarem o seu meio.
Em relação à Formação Pessoal e Social as crianças, como já referenciado
anteriormente, revelam uma boa interiorização de hábitos e normas de convivência
social. Há um grande espírito de interajuda dentro da sala, procurando as crianças mais
velhas ajudar as mais novas na realização de algumas tarefas. Neste contexto, o período
pré-escolar, de forma geral, é caracterizado por um desenvolvimento gradual e
equilibrado em todas as crianças.
As crianças do nosso grupo (3 e 4 anos), encontram-se, segundo Piaget (1970,
citado por Sprinthall & Sprinthall, 1993:106) no Estádio Pré-operatório (2 aos 7 anos:
pensamento intuitivo). Neste período, o seu pensamento sofre uma transformação
qualitativa (em relação ao estádio anterior: sensório motor), uma vez que as crianças já
não estão limitadas ao seu meio sensorial imediato.
É ainda neste estádio, que a capacidade das crianças aumenta tremendamente, ao
nível do armazenamento de imagens (palavras e estruturas gramaticais da Língua),
sendo visível ainda um grande desenvolvimento ao nível da linguagem: vocabulário e
capacidade de compreender e usar palavras).
Neste estádio, as crianças encontram-se mais predispostas à aprendizagem da
língua e, por isso, os adultos que usam a linguagem para comunicar com elas (exemplo:
quando lhes ensinam canções, poemas, lengalengas etc.), têm um efeito marcante no seu
desenvolvimento linguístico.
Segundo Sprinthall & Sprinthall, (1993: 106), “o modo de aprendizagem
predominante neste estádio é o intuitivo; as crianças pré-operatórias não se preocupam
particularmente com a precisão, mas deliciam-se em imitar sons e experimentar dizer
muitas palavras diferentes”.
As crianças são ainda capazes de efetuar “livres associações, fantasias e
significados únicos e ilógicos”, sendo isto visível nas brincadeiras das crianças
efetuadas no espaço da casinha, onde tentam imitar os adultos que lhes são familiares,
fingindo que os bonecos são reais e afiguram amigos imaginários, com quem efetuam
monólogos coletivos, situação em que as crianças falam ao mesmo tempo mas cada uma
para si, facilitando deste modo o desenvolvimento da linguagem.
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Os educadores têm de compreender que a criança é qualitativamente diferente do
adulto, tal como Piaget afirma (1993: 106), “a criança não é um adulto em miniatura”,
pois as crianças “nesta idade têm dificuldade em aperceber-se da natureza reversível das
relações”, pois as suas estruturas mentais são “amplamente intuitivas, livres e altamente
imaginativas”.
Para finalizar, as crianças em idade pré-escolar têm uma maior capacidade do
que se pensava originalmente para distinguir entre o real e o imaginário e para a
compreensão de sequências numéricas, como defende Piaget. Neste sentido, a
aprendizagem neste estádio de desenvolvimento de Piaget é rápida e flexível, pois dá-se
início ao pensamento simbólico, onde as ideias subsistem à experiência concreta, sendo
de destacar que a maior diferença a assinalar neste estádio é ao nível da comunicação.

2.2.

Turma do 1º Ciclo do Ensino Básico

A aprendizagem pressupõe uma atenção primordial sobre o educando (Tavares
& Alarcão, 2005). É em função dele que o professor deverá definir os objetivos e
estruturar a sua ação pedagógica. Para tal é fundamental que o professor conheça os
seus alunos, atendendo aos respetivos contextos, às suas realidades concretas, às suas
personalidades e estádios de maturação.
Paralelamente a esta dimensão individual existe uma outra dimensão, a coletiva,
que não pode ser esquecida pelo professor, ou seja, o todo da turma, “(...) como lugar de
encontro dos dois principais agentes do processo educativo, o educando e o educador, exerce uma
grande influência no desenvolvimento e na aprendizagem” (Tavares & Alarcão, 2005: 142).

2.2.1. Caracterização socioeconómica
De acordo com Delamont (1987: 73) “os professores gastam muito tempo a
pensar e a discutir acerca dos alunos. O professor para poder agir sobre o aluno tem que
possuir uma concepção a seu respeito”. Corroboramos a afirmação anterior, pois
observar os alunos possibilita ao professor obter o máximo de informações relativas a
cada aluno para posteriormente canalizar a sua ação educativa, de modo a proporcionarlhe um desenvolvimento total e integral nas várias Áreas do Saber.
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Neste contexto, elaborámos a caraterização da turma A14 com o objetivo de
possuir um conhecimento mais pormenorizado da mesma, com vista a alcançar os
princípios orientadores da ação pedagógica, uma vez que constituem uma oportunidade
para que os “alunos realizem experiências de aprendizagens activas, significativas,
diversificadas, integradas e socializadoras que garantam, efectivamente, o direito ao
sucesso escolar de cada aluno” (ME, 2004: 23). Apresentamos de seguida a
caraterização referida salientando que os gráficos foram elaborados com base em
informações cedidas pela professora titular da turma e através da nossa observação.
A turma, A14 é um grupo heterogéneo, constituída por 20 alunos, 10 do sexo masculino
(50%) e 10 do sexo feminino (50%), com idades compreendidas entre os seis e os sete
anos.

50% (n=10)

50% (n=10)
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Gráfico nº7: Caraterização da turma em relação ao género (n=20)

Através da análise do gráfico nº 8, verificamos que todas as crianças desta turma
residem na cidade da Guarda, distribuindo-se pelas três principais freguesias da
mesma13, sendo que existe uma predominância de crianças a habitarem na Freguesia da
Sé (80%), as restantes distribuem-se pela freguesia de S. Vicente (15%) e pela freguesia
de S. Miguel (5%).

5% (n=1)
Freguesia da Sé

15% (n=3)

80% (n=16)
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Gráfico nº8: Caraterização da turma relativamente à sua área de residência (n=20)

13

Após a redação deste documento, no decorrer da PES II, esta freguesia deixou de existir devido à reorganização
administrativa de freguesias de 2012/2013, passando somente a existir de momento a freguesia da Guarda.
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Como já referido, todos os alunos são oriundos da cidade da Guarda, sendo por
isso na sua maioria (80%) transportados para a escola pelos pais em viatura própria,
tendo de realizar em média curtas distâncias entre a habitação e o estabelecimento de
ensino. É ainda de destacar que cerca de 15% dos alunos se deslocam a pé para a escola
devido a proximidade entre a residência e a mesma. Porém apenas um aluno (5%), se
desloca diariamente utilizando os transportes públicos
5% (n=1)

15% (n=3)
Carro
80% (n=16)

A pé
Autocarro

Gráfico nº9: Caraterização da turma relativamente ao tipo de deslocação para a escola (n=20)

No que diz respeito à estrutura familiar, representada no gráfico nº 10, é visível a
predominância de famílias Nucleares, ou seja, o agregado familiar é composto por pais
e filhos, que habitam num ambiente familiar comum, sendo de destacar que 45% dos
alunos têm um agregado familiar composto por 4 elementos e ainda 40% composto por
três elementos, sendo de salientar que uma aluna vive com a mãe adotiva e com o avô.
Apenas é visível uma família numerosa (5%), composta por cinco elementos.
Torna-se ainda evidente, a existência de duas crianças com uma estrutura
familiar monoparental visto que, uma delas mora apenas com a mãe e a outra somente
com a avó paterna.
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0% (n=0)

10% (n=2)
1 pessoa
45% (n=9)

40% (n=8)

2 pessoas
3 pessoas
4 pessoas
5 pessoas

Gráfico nº10: Caraterização da turma relativamente ao número do agregado familiar (n=20)
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No que concerne ao gráfico nº11, podemos observar o número de irmãos de cada
criança, sendo que a maioria dos alunos (55%) têm um irmão, podemos ainda constatar
que uma das crianças tem dois irmãos, as restantes (40%) não têm irmãos.
5% (n=1)

40% (n=8)
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1 Irmão
2 Irmãos

Gráfico nº11: Caraterização da turma relativamente ao número de irmãos dos alunos (n=20)

No que diz respeito às habilitações académicas dos pais dos alunos da turma,
podemos verificar (gráfico nº 12) que 35% destes, possuem formação superior, 10%
possuem formação ao nível do primeiro ciclo, 2% no segundo ciclo, 10% no terceiro
ciclo, 25% ao nível do secundário. É de salientar que não conseguimos obter dados
relativos a 18% dos pais.
No entanto, estes dados apontam em geral para um nível sociocultural médio dos
agregados familiares dos alunos desta turma. Porém, alguns destes pais se encontram de
momento desempregados, apesar das suas habilitações.

Gráfico nº12: Caraterização dos pais da turma ao nível das habilitações académicas (n=40)
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No gráfico nº 13, apresentamos a distribuição dos alunos pelas instituições para
onde se dirigem após a componente letiva. Deste modo, verifica-se que 45% dos alunos
se dirigem para instituições que lhes prestem um serviço de ATL, usufruindo do
transporte dessas instituições. Em contra partida, 40% dos alunos, após as aulas, os
alunos dirigem-se para as suas habitações acompanhados pelos encarregados de
educação. Apenas 10% dos alunos continuam na escola, para aí frequentarem as
Atividades de Enriquecimento Curricular.
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40% (n=8)

AEC
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Avós
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Gráfico nº13: Distribuição dos alunos da turma pelos diferentes locais/instituições após as atividades
letivas (n=20)

Em síntese, a heterogeneidade social e cultural da proveniência dos alunos
reflete-se na sua aprendizagem, nos seus interesses, nas suas perspetivas, no
acompanhamento em casa e, consequentemente, no aproveitamento, provocando
necessidade de proceder a ajustes metodológicos, nomeadamente no que respeita, às
competências definidas nas áreas curriculares dos alunos que manifestam maiores
dificuldades.

2.2.2. Caraterização psicopedagógica
Com o objetivo de refletir acerca do desenvolvimento psíquico, cognitivo,
motor e social dos educandos, passaremos à referência de alguns aspetos, que
consideramos cruciais no processo de ensino e aprendizagem, pois as crianças, com
idades compreendidas entre os 6 e os 12 anos encontram-se numa etapa que permite a
aquisição de novos conhecimentos e cada vez mais complexos. Os alunos dispõem, em
princípio, de capacidades básicas que se vão aperfeiçoando em relação às novas
aquisições.
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É de extrema relevância, referir a existência de diversos fatores que influenciam
o modo próprio de funcionamento de uma turma, tais como, as características
individuais das crianças que a compõem, o maior ou menos número de crianças de cada
sexo, a diversidade de idades e a dimensão do grupo. “Desta forma, um ambiente
produtivo é caracterizado por um clima geral onde os alunos se sentem a si próprios e
aos seus colegas de forma positiva e onde os alunos possuem competências
interpessoais e grupais indispensáveis para cumprir as exigências da vida na sala de
aula” (Arends, 1995: 129).
Nesta perspetiva, podemos afirmar, que através da nossa observação, foi
possível constatar que existem diferenças significativas no desenvolvimento dos alunos,
talvez pelo estímulo familiar diferente, ou pelo papel que têm no seio da família, pois ao
longo deste período verificámos que há alunos que são mais estimulados em casa e já
“trazerem bases” possuindo conhecimentos mais amplos (é o caso de dois alunos que
entraram para o primeiro ano já sabendo ler e escrever).
Torna-se importante referir que todos os alunos, antes de ingressarem neste nível
de ensino, frequentaram o Jardim-de-infância em diversos estabelecimentos, daí nem
todas as crianças se conhecerem, mas apesar do exposto, existe uma boa relação entre
elas não existindo animosidade entre os membros do grupo, nem com os membros da
comunidade educativa, verificando-se deste modo que possuem relações sociais
saudáveis ao seu desenvolvimento. Como salienta Leitão (1993: 22) “desde os
primeiros contactos com a escola, a criança tem de sentir-se confiante, rodeada de
coisas e pessoas agradáveis que a ajudem a construir o seu espaço afectivo”.
Existem, no entanto, pequenos conflitos que advêm da sua imaturidade e de
algumas características ainda egocêntricas, pois a criança acredita que todas as pessoas
pensam o mesmo que ela, e logicamente, que tudo o que pensa está “certo”, tal como
defende Piaget (1970).
Grande parte da turma é, regra geral, muito ativa, participativa, curiosa,
comunicativa, revelando ser muito interessada, tendo uma conduta calma e estável.
Quanto às regras estipuladas em sala de aula, nem sempre foram respeitadas,
designadamente a posição adequada em sala de aula (estar bem sentado), o pedir
permissão para falar ou levantar, o fazer silêncio no decorrer das atividades,
apresentando algumas lacunas ao nível do respeito pelas regras e pela autoridade do
professor, revelando muitas vezes alguma incapacidade em respeitar tempos de espera o
que origina alguma instabilidade comportamental. Este tipo de “indisciplina” deve-se ao
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facto dos alunos se estarem a adaptar às regras de um novo sistema de ensino, ao qual
não estavam habituados.
Efetivamente,

verificaram-se

na

turma

alguns

casos

particularmente

preocupantes de elementos perturbadores, revelando um comportamento inadequado em
sala de aula e em simultâneo dificuldades de concentração e aprendizagem.
Na sua maioria os alunos eram cumpridores na resolução de todas as tarefas
escolares propostas, mostrando-se no entanto muito dependentes da nossa ajuda para o
fazerem, uma vez que ainda se encontravam limitados ao nível da aprendizagem da
leitura e da escrita.
Este período escolar, de forma geral, é caracterizado por um crescimento estável
para todas as crianças. Encontram-se, segundo Piaget (1970, citado por Sprinthall e
Sprinthall, 1993:106) no Estádio de Operações Concretas (6 aos 10 anos: pensamento
concreto). Neste estádio, o pensamento sofre uma transformação qualitativa (em relação
ao estádio anterior: pré operatório), uma vez que as crianças já não estão limitadas ao
pensamento simbólico.
As crianças do 1º CEB são capazes de modificar e reorganizar as imagens e os
símbolos e de procurar os argumentos explicativos, guiados pela lógica subjacente ao
seu novo pensamento, quando o sistema operacional está em funcionamento, o que se
verifica nos alunos da turma, pois estes já são capazes de comunicar expressivamente,
utilizando um vocabulário mais amplo e compreensível, que os ajuda na aquisição de
competências ao nível da leitura e da escrita.
Na nossa turma, pudemos constatar que a maioria dos alunos, durante as
atividades letivas, consegue concentrar-se mais tempo e pôr em foco a informação de
que necessitam e querem, ao mesmo tempo que excluem a informação irrelevante, ou
seja, grande parte dos alunos têm uma atenção seletiva, que vai de encontro às suas
necessidades e preferências.
Ao nível motor, nesta etapa aperfeiçoa-se o domínio do movimento, quer a nível
da deslocação quer da manipulação. Estas mudanças afetam também a motricidade fina,
no que diz respeito aos movimentos das mãos e dos dedos. Isto verifica-se no nosso
grupo de alunos quando ocorrem, por exemplo, atividades de recorte e colagem, uma
vez que estes revelam grandes dificuldades que têm vindo a ser ultrapassadas com o
nosso auxílio dando indicações preciosas para o domínio destas técnicas. Neste sentido,
uma das nossas preocupações é o de proporcionar aos alunos diversas atividades que
envolvam a manipulação de objetos, tal como defende Mialaret (1975).
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Há a destacar nesta turma os seguintes alunos: o aluno D encontra-se a usufruir
de medidas educativas previstas no Decreto-Lei nº 3/2008, de 7 de janeiro,
nomeadamente, Apoio Pedagógico Personalizado, Adequações Curriculares Individuais
e Adequações no Processo de Avaliação (alíneas a), b) e d) do artigo 16º do referido
diploma legal). As dificuldades mais evidentes situam-se ao nível da comunicação
expressiva, ao nível da articulação, da memória, da escrita e da concentração.
Tem apresentado algumas evoluções, no entanto está muito distanciado do
desenvolvimento do grupo-turma. Beneficia de Terapia da Fala, no espaço escolar, 1
hora por semana, sendo seguida em consultas de Desenvolvimento no Hospital da
Guarda. Tem apoio com uma professora de Educação Especial três vezes por semana
(seis tempos letivos).
Importa ainda mencionar outros alunos, o G, que está a revelar dificuldades na
aquisição e compreensão de conhecimentos, necessitando também de muito apoio e de
uma individualização e diferenciação constantes, e a aluna Q que já foi observada pela
psicóloga do agrupamento, e apresenta grandes dificuldades na concentração/atenção e
que já se encontra medicada. Existem na turma outros casos de alunos que manifestam
algumas dificuldades, que nos parece estarem relacionados com a sua imaturidade. Há
também a salientar o caso de dois alunos cujo comportamento destabiliza, por vezes, o
normal funcionamento das atividades.
Para fazer face a todas as dificuldades diagnosticadas foram implementadas em
sala de aula as seguintes estratégias de modo, a que os alunos superassem essas
dificuldades: reforços positivos tanto no discurso oral como escrito; orientação dos
alunos para a organização das suas aprendizagens, reforçando-os nas constantes
progressões e aquisições das aprendizagens; jogos de leitura e escrita com vista a
enriquecer o vocabulário, incentivando-os para a escrita cada vez mais autónoma e
criativa e tarefas para desenvolver o raciocínio matemático e resolução de situações
problemáticas.
Com a implementação destas estratégias, foi sempre visível a superação das
dificuldades existentes. Apesar disto, a turma de um modo geral apresenta um nível de
aproveitamento escolar bastante satisfatório. É de salientar, o envolvimento dos
Pais/Encarregados de Educação na vida escolar, que é demonstrado através da rapidez
com que se dirigem à Escola, sempre que são solicitados, ou quando exista algum
problema para ser resolvido. A maioria ajuda os filhos na realização dos trabalhos de
casa e outros trabalhos escolares.
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Em suma, os problemas identificados nesta turma, que se traduzem em aspetos
inibidores do processo de ensino e aprendizagem, parecem-nos ser primordialmente
devido aos comportamentos desviantes exibidos por alguns alunos que acabavam por
influenciar a restante turma, fazendo com que estes se distraíssem no decorrer das
atividades escolares e ainda devido á inerente falta de concentração que, em grande
parte, era responsável pelas dificuldades de compreensão de conceitos e conteúdos, sem
a qual se tornava viável a transferência de aprendizagens (aplicação a novas situações,
ou seja, a aquisição de competências), como defende Santos (1994).
De seguida, apresentamos um quadro síntese, no qual se pode observar uma
caraterização pormenorizada de cada aluno da turma.
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Tabela nº 8: Caraterização individual dos alunos
Fonte: Elaboração própria com ajuda da professora cooperante
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De um modo geral, podemos concluir que a turma desfruta de diversos pontos
fortes, nomeadamente na assiduidade, pontualidade, participação, colaboração e
socialização. O ponto mais fraco centra-se na falta de atenção e respeito pelas regras por
parte de alguns alunos, como já mencionado, o que, no entanto, tem vindo a melhorar de
forma significativa com o decorrer do tempo.

3. Experiências de ensino e aprendizagem
Todos sabemos, que educar não é só simplesmente debitar informações ao
educando, mas é também guia-lo para uma vida escolar e pessoal (torná-lo autónomo e
competente para agir na sociedade). Nesta perspetiva, os educadores/professores devem
educar as crianças em todos os sentido, uma vez que “educar, consiste em dar ao ser
humano, no decurso do seu período de crescimento, os meios intelectuais e morais que
lhe permitirão conduzir-se dignamente na existência. Educar é ensinar a criança a
conduzir-se, usar judiciosamente a sua liberdade, a sentir-se responsável pelos seus
actos”. (Dottrens, 1974: 49).
Neste ponto, serão referenciadas e descritas as experiências de ensino e
aprendizagem, que foram desenvolvidas no âmbito da prática de ensino supervisionada
na educação Pré-Escolar e no 1º CEB, de forma a garantir o sucesso educativo de todos
os educandos.

3.1.

Experiências de ensino e aprendizagem, desenvolvidas na
Educação Pré-Escolar

De acordo com o ME (2009: 15) e Educação Pré-Escolar é “a primeira etapa da
educação básica no processo de educação ao longo da vida, sendo complementar da
ação educativa da família, com a qual deve estabelecer estreita relação, favorecendo a
formação e o desenvolvimento equilibrado da criança tendo em vista a sua plena
inserção na sociedade como ser autónomo, livre e solidário”.
Deste modo, a educação pré-escolar torna-se o primeiro contacto da criança com
um sistema educativo-pedagógico, que visa o desenvolvimento desta, não apenas nos
aspetos intelectuais e lógicos da sua personalidade, mas sim desenvolver domínios ao
nível da vida física, intelectual, afetiva, moral, artística e social (Mialaret, 1975).
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Assim, enquanto ato educativo a educação pré-escolar baseia-se em experiências
significativas que se desenvolvem num ambiente estimulante, acolhedor e favorecedor
das aprendizagens, tendo ainda características gerais que a distinguem dos outros níveis
de escolaridade privilegiando a aprendizagem em relação ao ensino, seguindo projetos e
rotinas a serem cumpridas ao longo do ano letivo. Nela, não existe uma avaliação
quantitativa mas pode existir uma avaliação qualitativa e a aprendizagem deve ser ativa.
Estas características traduzem-se numa terminologia própria, visto que não se
emprega o termo ensino, mas sim educação, não há professores mas educadores, não
se dão aulas mas organizam-se atividades, não têm uma classe ou turma de alunos
mas um grupo de crianças e não funciona numa sala de aulas mas numa sala de
atividades.
A própria aprendizagem da criança processa-se também a um ritmo diferente
segundo as suas capacidades individuais. É necessário, portanto, organizar um ambiente
educativo que deverá ser motivador e facilitador das experiências que permitam a
aprendizagem. O papel do educador revela-se assim de extrema importância, por ser um
orientador que facilita as experiências educativas e de comunicação, tendo sensibilidade
e sobretudo conhecimento para educar e não simplesmente transmitir conhecimento à
criança, devendo, assim, ensinar-lhe mas sem lhe limitar o prazer de aprender e a sua
necessidade de participação nesta mesma aprendizagem. Este pressuposto, remete-nos
para o facto de “admitir que a criança desempenha um papel activo na construção do
seu desenvolvimento e aprendizagem, supõe encará-la como sujeito e não como objecto
do processo educativo” (ME, 2009: 19).
Neste sentido, ao longo da educação Pré-escolar, devem desenvolver-se
atividades integradoras com o intuito de “estimular o desenvolvimento global da criança
no respeito pelas suas características individuais, desenvolvimento que implica
favorecer a aprendizagens significativas e diferenciadas” (Ministério da Educação,
2009:18), favorecendo desta forma a sua formação e o desenvolvimento equilibrado.
Nesta perspetiva, o ensino pré-escolar pode ter uma grande influência positiva
nos educandos, ao longo do seu percurso escolar e ao longo de todo o seu
desenvolvimento, visto que a sua frequência, neste nível de ensino, tem efeitos
benéficos na sua capacidade de se adaptar e ter sucesso ao longo de todo o seu percurso
académico, bem como ao longo de toda a sua vida.
É ainda importante referir que depois da família, o jardim-de-infância se
converte no principal agente de socialização tendo um papel importante no processo de
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educação que deve construir um ambiente acolhedor, orientando a criança na sua
individualização e socialização, para que o seu desenvolvimento progrida.
Na nossa opinião a educação pré-escolar é um motor para o desenvolvimento da
criança, para aquisição de aprendizagens e de alerta para o sentido de responsabilidade.
A criança é um ser em projeto, cuja construção se faz a partir dela própria, com os
colegas e com a orientação do educador, tendo este um papel fundamental na
intervenção da educação, facilitando e proporcionando um bom processo de
desenvolvimento na vida de cada educando.
Foram todos estes aspetos que descobrimos existirem no Jardim-de-infância do
Bairro da Luz, instituição acolhedora que fomenta o desenvolvimento de cada criança,
bem como o trabalho de toda a comunidade educativa, que trabalha em prol do
desenvolvimento e bem-estar das crianças, preparando-as para o mundo, pois como
preconiza Zabalza (1992) “uma das variáveis fundamentais da estrutura didática, da
escola infantil é a organização de contextos adequados de aprendizagem, de espaços que
promovam a alegria, o gostar da escola e que potenciam o desenvolvimento integral das
crianças, que neles vão passar uma parte do seu tempo diário”.
Foi com este intuito, que iniciámos a nossa prática pedagógica, pela estruturação
e planeamento de forma objetiva dos conteúdos a abordar com o nosso grupo de
crianças. Estes foram previamente fornecidos pela educadora Helena Martins, através de
um organograma e de um Esquema de Conteúdos Temáticos, contemplados no Projeto
Curricular de Agrupamento para o ano letivo 2011/2012, tendo como grande tema
“Aprender a Viver de forma Saudável”, sendo desenvolvido, posteriormente, em
diversos subtemas: a Alimentação; O corpo e o movimento; a Prevenção de acidentes; a
Higiene; Relações Interpessoais; Relação com o ambiente físico e a Relação com os
valores culturais.
Desta forma, o nosso trabalho limitou-se a dar continuidade ao trabalho já
iniciado pela educadora. Neste âmbito, procurámos trabalhar as áreas de conteúdo,
contempladas nas Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar de forma
articulada, numa perspetiva holística e de interdisciplinaridade, tendo sempre o cuidado
de fazer um encadeamento das atividades para que existisse um fio condutor na sua
realização. O tema em questão permitiu que as crianças adquirissem um infindável
número de conhecimentos relacionados com o mesmo, não só por parte da equipa
educativa, mas também por iniciativa própria.
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Assim, achamos pertinente apresentar um esquema relativo às áreas de conteúdo
(imagem nº 15), organizadas para uma melhor visualização e abordagem, explicando de
forma sintetizada o que contempla cada uma delas, e qual o seu papel na orientação e na
planificação das atividades tendo em conta o desenvolvimento e aprendizagem da
criança.
Áreas de Conteúdo

Formação
Pessoal e social

Domínio das
expressões

Expressão
Motora

Expressão
Dramática

Expressão e
Comunicação

Domínio da
Linguagem Oral e
abordagem à Escrita

Expressão
Plástica

Conhecimento
do Mundo

Domínio da
Matemática

Expressão
Musical

Imagem nº14: Esquema das áreas de conteúdo contempladas nas Orientações Curriculares para a
Educação Pré-Escolar
Fonte: Elaboração própria (baseada nas OCEPE)

As áreas de conteúdo surgem como formas de pensar e organizar o trabalho do
educador, a fim de que as crianças vivenciem diversas situações de aprendizagem. Têm
como objetivo proporcionar condições favoráveis para o sucesso escolar dos educandos,
ajudando ainda o educador a planear processos e estratégias e modos de progressão, de
modo a garantir esse mesmo sucesso.
Neste sentido, com a articulação das diferentes áreas de conteúdo, o educador
promove o desenvolvimento de um processo de aprendizagens flexível, partindo de uma
área ou domínio para chegar a todas as outras.
Nesta perspetiva e como refere Portugal (2010: 45), “atitudes, expressão e
comunicação, pensamento matemático e conhecimento do mundo são dimensões
praticamente omnipresentes em todo o trabalho que se realiza com as crianças;
competências motoras e sociais são activadas sempre que a criança concebe e realiza
algo em conjunto com outros”.
De seguida, passamos à explicação de cada uma das áreas de conteúdo, de forma
pormenorizada, evidenciando atividades que tivemos a oportunidade de realizar no
decorrer da PES I.
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3.1.1. Área da Formação Pessoal e Social
No que concerne à área de Formação Pessoal e Social, o ME (2009: 51) reitera
que esta “é considerada uma área transversal, dado que todas as componentes
curriculares deverão contribuir para promover nos alunos atitudes e valores que lhes
permitam tornarem-se cidadãos conscientes e solidários, capacitando-os para a
resolução de problemas da vida (…), deve favorecer a formação da criança, tendo em
vista a sua plena inserção na sociedade ser autónomo, livre e solidário.”
Nesta perspetiva, o objetivo primordial na abordagem a esta área prende-se com
o facto de estimular as crianças para a sua interação com o mundo que as rodeia, bem
como respeitar e adquirir valores essenciais para as relações com os outros,
compreendendo o que é o certo e errado. “Esta área corresponde a um processo que
deverá favorecer, de acordo com as fases de desenvolvimento, a aquisição de espírito
crítico e a interiorização de valores espirituais, estéticos, morais e cívicos” (ME, 2009:
51).
No decorrer da prática pedagógica, esta área de formação foi sempre transversal
a todos os temas e atividades exploradas, uma vez que tínhamos diariamente, e
independentemente do tema, o cuidado de proporcionar às crianças, sempre que
possível, um conjunto de vivências que lhes permitissem um desenvolvimento íntegro
das suas múltiplas dimensões enquanto pessoas. Para além disso, proporcionámos às
crianças inúmeras oportunidades de socialização, promovendo nelas, gradualmente,
competências ao nível da tomada de decisões, resolução de conflitos, procura de
respostas, descoberta de soluções, valores sociais e humanos como o amor, o respeito, a
solidariedade, a generosidade, a interiorização de regras e limites, a capacidade de
compreender-se a si e ao outro, tendo consciência e transmitindo quer as suas próprias
emoções quer as dos outros, de modo a que quando forem adultos lutem pelos seus
direitos, pela igualdade e por uma sociedade melhor.
Neste sentido, no decorrer das atividades alertámos as crianças para a
importância da preservação dos materiais e de elementos que interagem com a sua vida,
incutindo-lhes valores de respeito e partilha através do diálogo, de leitura de histórias,
de imagens ou vídeos.
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Existiu também a preocupação de incentivar a criança no que diz respeito à
higiene pessoal, que ocorria todos os dias antes das refeições (ao levarmos as crianças
para realizarem a sua higiene antes de comerem), dando desta forma um grande
incentivo à autonomia. Um outro cuidado que tivemos em consideração foi o trabalho
de grupo e entre pares, fomentando a entreajuda e o respeito de opiniões entre as
crianças, levando-as a criar a sua própria autonomia individual e coletiva através da
compreensão de regras e das vivências em grupo.
Em suma, tratou-se de uma área de conteúdo integradora, sendo uma presença
constante em todas as atividades desenvolvidas no jardim-de-infância, na qual através
da abordagem a temas como o corpo humano, a prevenção de acidentes domésticos e
rodoviários e os valores culturais e atividades sobre o meio físico (animais e plantas),
tentámos que a criança desenvolvesse o seu espírito crítico e interiorizasse valores com
o seu modo de interpretar e agir de forma correta perante as diversas situações do dia-adia. “O desenvolvimento pessoal e social assenta na constituição de um ambiente
securizante em que a criança é valorizada e escutada, o que contribui para o seu bemestar e auto- estima” (ME, 2009: 52).

3.1.2. Área da Expressão e Comunicação
De acordo com o ME (2009: 56) esta área “engloba as aprendizagens
relacionadas com o desenvolvimento psicomotor e simbólico que determinam a
compreensão e o progressivo domínio de diferentes formas de comunicação”. Trata-se
assim de uma área fundamental que incide em aspetos essenciais do desenvolvimento e
da aprendizagem e consequentemente implica planear e proporcionar situações de
aprendizagem diversificadas e progressivamente mais complexas.
Nesta área são englobados vários domínios, que se considerou deverem estar
intimamente relacionados, uma vez que todos eles se referem à aquisição e à
aprendizagem de códigos indispensáveis para a criança representar o seu mundo interior
e o mundo que a rodeia. Por se tratar de formas de comunicação, todas elas recorrem à
sensibilização estática e ao domínio de materiais e técnicas.
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3.1.3. Domínio das Expressões
O Domínio das Expressões: Motora, Dramática, Plástica e Musical, engloba o
conjunto das diferentes formas de expressão e implica diversificar as situações e
experiências de aprendizagem de modo a que a criança vá dominando e utilizando o seu
corpo e contactando com diferentes materiais que poderá explorar, manipular e
transformar de forma a tomar consciência de si própria na relação com os outros e com
os objetos (ME, 2009).
As formas de expressão de seguida abordadas são meios de comunicação que
apelam para uma sensibilização estética e exigem o progressivo domínio de
instrumentos e técnicas, que pressupõe a intervenção do Educador.

3.1.3.1.

Domínio da Expressão Motora

“O corpo que a criança vai progressivamente dominando desde o nascimento e
de cujas potencialidades vai tomando consciência, constitui o instrumento de relação
com o mundo e o fundamento de todo o processo de desenvolvimento e aprendizagem”
(ME, 2009: 58).
A Expressão Motora distingue-se pelo desenvolvimento da componente motora
da criança, sendo responsável pela relação que estabelece com o mundo, desde o
momento do seu nascimento, e ao longo de toda a sua vida. Este domínio da educação
pré-escolar encontra-se também em contato com outras áreas de conteúdo,
desenvolvendo assim uma constante interdisciplinaridade, como é o caso da Expressão
Musical (ritmo e movimentos de dança) a Educação para a Saúde (utilizar e cuidar do
seu corpo) e o Domínio da Matemática (através da lateralidade – esquerda, direita, cima,
baixo).
Se enquanto educadores, somos conscientes da importância do desenvolvimento
das atividades desportivas, motoras, no âmbito pré-escolar, temos que ter em
consideração que a aquisição de uma correta aptidão motora só se conseguirá se formos
capazes de planificar, um processo de trabalho adequado, exequível e de acordo com os
patamares de desenvolvimento das crianças. Assim, as atividades de expressão motora
são um processo importantíssimo para o desenvolvimento integral da criança.
Torna-se importante salientar que neste jardim-de-infância as crianças usufruíam
de uma aula semanal de expressão motora, coadjuvada por um professor licenciado em
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Educação Física. Todavia e apesar de as crianças já participarem nesta aula específica,
desenvolvemos um conjunto diverso de atividades, relacionadas com o seu
desenvolvimento motor, proporcionando desta forma ocasiões de exercícios/atividades
de motricidade global e da motricidade fina.
Assim, no decorrer da PES, proporcionámos às crianças o desenvolvimento de
diversas brincadeiras nos diferentes espaços da sala de atividades, no salão polivalente e
no exterior da instituição onde as crianças tinham liberdade para correr saltar e se
movimentar em jogos e brincadeiras.
Nesta perspetiva e sob um ponto de vista de interdisciplinaridade, com outras
áreas de conteúdo, expomos algumas atividades que foram desenvolvidas:
O Jogo sobre o movimento e o repouso, teve como principal objetivo a perceção
por parte das crianças, de que ao logo do dia existem diversas situações nas quais temos
momentos de descanso e outros momentos onde estamos constantemente em
movimento. Nesta sequência foi solicitado às crianças que ao longo desta atividade,
demonstrassem algumas das atividades que durante o dia necessitam de movimento por
parte do nosso corpo, levando-as a concluir que precisamos de usufruir do nosso corpo
para qualquer movimento. Segundo o Ministério da Edu (2009: 59), “os jogos de
movimento com regras progressivamente mais complexas são ocasiões de controlo
motor”, assim no decorrer desta atividade, as crianças tiveram a oportunidade de
realizar diferentes movimentos em diferentes partes do corpo e com diferentes
intensidades.
Uma outra atividade desenvolvida foi a execução de algumas coreografias
subjacentes às músicas que foram sendo abordadas ao longo das diversas temáticas, nas
quais as crianças utilizaram as suas aptidões motoras para a realização da mesma, uma
vez que “o ritmo, os sons produzidos através do corpo e o acompanhamento da música
ligam a expressão motora à dança e à expressão musical” (2009: 59).
Ao longo deste período demos, também especial importância à manipulação de
diversos objetos, possibilitando o desenvolvimento da motricidade fina. Para tal demos
às crianças a oportunidade de constatarem e manipularem diversos objetos, realizarem
trabalhos de picotagem e recorte utilizando as tesouras. Esta última atividade torna-se
muito importante uma vez que, como nesta idade as crianças ainda não possuem um
bom manejamento da tesoura, o uso e manipulação da mesma, em segurança, torna-se
muito importante para aperfeiçoarem o uso adequado deste objeto. Uma outra atividade
muito importante para o desenvolvimento e aperfeiçoamento da motricidade fina é o ato
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de desenhar e escrever com diferentes matérias. Todas estas situações permitiram que a
criança aprendesse a lidar melhor com o seu corpo.

3.1.3.2.

Domínio da Expressão Dramática

De acordo com Sousa (2003: 33) “ a expressão dramática é um dos meios mais
valiosos e completos de educação. A amplitude da sua acção, abrangendo quase todos
os aspectos importantes do desenvolvimento da criança e a grande diversificação de
formas que pode tomar, podendo ser regulada conforme os objetivos, as idades e os
meios de que se dispõe, tornam-na por excelência a principal forma de actividade
educativa”.
Neste sentido, a Expressão Dramática é uma prática que põe em ação a
totalidade da pessoa, favorecendo, através de atividades lúdicas, uma aprendizagem
transversal (cognitiva, afetiva, sensorial, motora e estética) e facilitando o
desenvolvimento holístico do indivíduo, promotor de vivências, construtivas de
significações sociais. É, portanto, uma oportunidade singular, de aprofundamento e de
incentivo à sua criatividade.
Nas atividades de Expressão Dramática a criança descobre-se a si mesma e
descobre formas de se relacionar com os outros, o que implica que aprenda a lidar com
situações sociais (ME, 2009), sendo por isso extremamente útil no desenvolvimento
harmonioso do individuo, a vários níveis.
Ao longo da PES, procurámos quase sempre, integrar este domínio partindo de
uma história, ou no decorrer da aprendizagem de uma canção, com o intuito de a criança
ser capaz de se expressar de forma real, utilizando o seu próprio corpo e as emoções
sentidas. Para além disso, tentámos cimentar a expressão e comunicação através do
próprio corpo, tentando um alargamento do jogo simbólico, permitindo à criança recrear
experiências da vida quotidiana, situações imaginárias e utilizar os objetos livremente,
atribuindo-lhes múltiplos significados. Neste sentido, todos os dias as crianças tinham a
oportunidade de contactarem com o espaço da “casinha”, no qual poderiam colocar a
sua imaginação em ação, realizando o jogo “do faz de conta”, conduta lúdica, na qual a
criança usa a representação dramática.
Uma outra atividade realizada no âmbito deste domínio foi o jogo dramático
sobre o repouso e o movimento, remetendo as crianças para pequenas dramatizações do
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nosso dia-a-dia de modo a fomentar nelas a importância destes dois fatores na nossa
vida e para o nosso bem-estar. Assim, neste jogo pretendia-se que as crianças
dramatizassem diversas situações que todos realizamos diariamente, quando
repousamos (exemplo: dormir, estar sentado a ver televisão) ou quando nos
encontramos em movimento (exemplo: lavar os dentes, ir pra escola, subir escadas,
correr, andar de bicicleta, etc.).
No decorrer da prática, proporcionámos ainda diversos momentos lúdicos,
alusivos a pequenas dramatizações subjacentes à consolidação da temática “Os animais
da Quinta”, nos quais as crianças teriam de imitar, os respetivos animais.

3.1.3.3.

Domínio da Expressão Plástica

“As crianças de idade pré-escolar utilizam tintas, marcadores e lápis para fazer e criar os seus
próprios símbolos e imagens e para representar as imagens mentais que formaram a partir do que
ouviram e fizeram” (Hohmann & Weikart , 2003:511)

O Domínio da Expressão Plástica foi um dos mais explorados ao longo da
prática pedagógica uma vez que “a criança cria e recria formas expressivas, integrando a
percepção, imaginação, reflexão e sensibilidade” (Gonçalves, 2006: 66).
Neste sentido, podemos afirmar que a exploração deste domínio se torna
fundamental no desenvolvimento da expressão pessoal, social e cultural, influenciando a
forma de aprender e comunicar, contribuindo ainda para o desenvolvimento integral do
indivíduo com a aquisição de novos saberes e estimulando ainda a relação com os
outros. Assim, este torna-se num espaço de liberdade e vivência lúdica propício para
cada um desenvolver a sua personalidade de forma crítica e autónoma.
De acordo com o ME (2009: 63) “a diversidade e acessibilidade dos materiais
permitem outras formas de exploração (…) a utilização de materiais de diferentes
texturas, vários tipos de papéis e pano, lãs, linhas (…) são meios de alargar
experiências, desenvolver a imaginação e a possibilidade de expressão”. Na sequência
deste pressuposto, procurámos proporcionar ao grupo vivências e a oportunidade de
explorarem diversos materiais e técnicas de expressão plástica.
A título de exemplo destacamos algumas atividades que foram desenvolvidas ao
nível do desenho que ajudaram a criança a transmitir o seu conhecimento sobre uma
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dada temática, como por exemplo o desenho sobre a prevenção de acidentes
rodoviários, o desenho no que concerne à temática dos 5 sentidos: a visão, no qual as
crianças tiveram de desenhar o que conseguiram observar no exterior, através deste
sentido, e os desenhos alusivos a datas festivas, como por exemplo o dia da mãe e o dia
do pai.
Este tipo de atividades tornou-se muito profícua, pois como salienta Luquet
(1979: 135) “através do desenho, a criança demonstra o nível de desenvolvimento
cognitivo, afetivo, social e emocional em que se encontra. O ato de desenhar é algo
prazeroso para a criança, e à medida que esta é estimulada a fazê-lo, e o faz com algum
sentimento, a sua comunicação gráfica torna-se mais clara e revela caraterísticas da sua
personalidade”, sendo assim uma das formas de entender como a criança lida com os
estímulos que recebe, percebe-se por meio deste as conceções que tem sobre o tema.
Na abordagem a este domínio foram ainda desenvolvidas atividades ao nível do
recorte e colagem, nomeadamente de pequenos papéis amarelos para colorirem a
imagem de um sol. Foi ainda explorada a técnica de picotagem, muito utilizada nestas
idades, designadamente na picotagem da imagem de animais e de flores para a
decoração da prenda do dia da mãe e do painel sobre a primavera. Estas duas técnicas
de expressão são importantíssimas para o desenvolvimento da motricidade fina.
Para além destas, uma outra atividade que deu muito prazer às crianças no
decorrer da sua elaboração, foi a construção do painel alusivo à primavera, no qual
proporcionámos às crianças a oportunidade de trabalharem, manipularem e explorarem
diferentes materiais e técnicas, tais como a pintura a sopro para pintar as borboletas, o
preenchimento da imagem de dois coelhos com algodão, a pintura de um pedaço de
prata ilustrando posteriormente um sol, o preenchimento do tronco da árvore com
casquinhas de pinheiro e algumas flores construídas em origami, entre outras.
Foram ainda explorados diversos trabalhos alusivos a dias festivos e importantes
tais como a moldura do dia do pai, a prenda do dia da mãe, a lembrança da Páscoa, o
diploma referente ao 25 de abril, entre outros. Ao longo das regências, ocorreram ainda
tarefas relativas à elaboração de cartazes, para a sala de atividades, sobre as partes
constituintes da planta, sobre os animais, sobre a boneca das texturas entre outros.
Existiu também a oportunidade de realizar construções em plasticina e a construção de
uma maquete de uma quinta sobre a temática “Os animais da quinta”, constituída por
diversos animais fabricados pelas crianças com o recurso a diversos materiais. Esta foi
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uma atividade que gerou um grande entusiasmo e participação pelo grupo, no qual as
crianças referiam Esta é a nossa quinta e estes são os nossos animais!
Como se pode constatar existiu uma diversidade de situações que enriqueceram
a expressão plástica, proporcionadas pelo contato de diferentes formas e manifestações
artísticas.

3.1.3.4.

Domínio da Expressão Musical

A música é um dos instrumentos mais valiosos do processo de ensino e
aprendizagem, uma vez que leva as crianças a aumentarem o seu interesse pela
aprendizagem, facilita a assimilação, desenvolve ritmos, torna a aprendizagem
significativa, melhora a interação e a confiança de cada criança, estimula o
desenvolvimento corporal e amplia as experiências sensoriais, afetivas e intelectuais.
Neste sentido, através do lúdico, oferece à criança o ato de aprender, sendo
extremamente importante para trabalhar qualquer temática.
De acordo com o ME (2009: 63), “a expressão musical assenta num trabalho de
exploração de sons e ritmos, que a criança produz e explora espontaneamente que vai
aprendendo a identificar e a produzir”, ajudando-a no seu desenvolvimento.
Através da exploração musical, o educador tem uma forma privilegiada de
alcançar os seus objetivos, podendo explorar e desenvolver determinadas características
na criança, pois através desta forma de expressão, a criança cresce emocionalmente,
afetivamente e cognitivamente, desenvolvendo a coordenação motora, a acuidade visual
e auditiva, bem como a memória, a atenção e ainda a criatividade e a capacidade de
comunicação.
Nesta perspetiva podemos afirmar que o domínio da expressão musical é
presença constante na sala de atividades, sendo por isso um domínio muito explorado na
educação pré-escolar, pois é através dele que as crianças adquirem um especial prazer,
ao serem capazes de cantar canções inteiras, visto que “as crianças em idade pré-escolar
gostam de cantar melodias de todo o tipo, sejam canções de embalar, tradicionais ou
populares, ou associadas com festividades e celebrações” (Hohmann & Weikart, 2003:
669).
Torna-se importante salientar que neste jardim-de-infância as crianças usufruíam
de uma aula semanal de expressão musical, coadjuvada por um professor licenciado em
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Educação Musical. Todavia, diariamente eram entoadas canções sobre “Bom dia”, que
marcava o ponto de partida do dia, antes do início das atividades pedagógicas, a música
de “lavar as mãos”, que acontecia sempre no período de realização das refeições, a
música “o comboio vai passar” e a música “muito bem, está bem, não está?”, que servia
de reforço positivo para uma ação ou realização de uma atividade correta.
O recurso à música ocorreu sempre que possível, para a abordagem a uma dada
temática, de modo a apelar na criança para a compreensão da mesma, através de uma
forma mais lúdica. Assim sendo ao longo da PES exploraram-se músicas alusivas a dias
festivos, tais como Gosto do pai, Mãe, querida mãe, Uma gaivota, e a temáticas
subjacentes ao conhecimento do mundo, tais como Segurança para todos, A primavera
chegou, Na quinta do tio Manel, entre outras.
Cordeiro (2008: 373) afirma que a aprendizagem de canções “permite às
crianças estimular a memorização, adquirir mais vocabulário, desenvolver a motricidade
grossa, interiorizar regras, expressar o sentido rítmico, explorar o corpo e complementar
a noção de espaço e de tempo”. Neste contexto foi ainda explorado, tendo em
consideração o desenvolvimento de capacidades associadas à música, a dança, o canto e
o ritmo.
A exploração dos conteúdos inerentes a este domínio permitiu-nos desenvolver
nas crianças aprendizagens significativas, competências linguísticas em relação à
fonologia associada às palavras e à devida construção frásica, exploração de rimas, a
concentração, capacidades cognitivas e sensoriais (através da memorização e
compreensão das canções), bem como a estimulação pelo gosto musical.
Foram ainda proporcionadas atividades nas quais as crianças tiveram a
oportunidade de contactarem com alguns instrumentos musicais. Neste contexto nota-se
que na prática educativa deve-se procurar, através dos conteúdos e métodos, abordar a
expressão musical em prol do desenvolvimento da criança.

3.1.4. Domínio da Linguagem Oral e Abordagem à escrita
De acordo com o ME (2009), para além da aquisição e da aprendizagem da
linguagem oral, que assume uma importância fundamental na educação pré-escolar,
também é indiscutível que a abordagem à escrita é um fator de desenvolvimento nas
crianças, sendo por isso essencial no processo de ensino e aprendizagem.
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Assim sendo, a familiarização com a leitura e a escrita deve começar desde o
jardim-de-infância, pois é nesta altura que as crianças começam a contactar com o
código escrito (livros, jornais, revistas), percebendo a sua funcionalidade. Para Azevedo
(2011: 14) “educar para a literacia implica igualmente exercitar, em todos os contextos
possíveis atividades fomentadoras da aprendizagem e da exercitação da Língua, numa
pluralidade de situações e de práticas”.
Neste contexto, e de modo a garantir o sucesso de aprendizagens das nossas
crianças, o Domínio da Linguagem Oral e Abordagem à Escrita foi uma das áreas mais
trabalhadas. Assim, durante a prática pedagógica e no que concerne à Linguagem Oral
recorremos inúmeras vezes a diálogos enriquecedores, que visassem o uso de uma
correta construção frásica e com acesso a vocabulário enriquecedor, procurando ainda
fomentar na criança o interesse em comunicar com o grupo e de se expressar de forma
livre, partilhando as suas vivências, ideias, opiniões e dúvidas de modo a adquirir um
maior domínio no que concerne à linguagem oral e ao progressivo desenvolvimento de
capacidades linguísticas.
Muitos desses momentos ocorriam durante a rotina diária, em grande ou em
pequeno grupo, nos quais as crianças se envolviam explicitando os acontecimentos
diários vivenciados dentro da sala de atividades ou outros assuntos que achavam
pertinentes referir. Foi também possível, através da explicação de uma dada temática e
do contar de uma história, através dos meios audiovisuais, criar e estimular um clima de
comunicação, que possibilitou a expressão de cada crianças com o grupo e com o
educador.
Nesta perspetiva tentámos ir ao encontro do que se encontra explícito pelo ME
(2009: 66/67) ao referir que o educador deve escutar e comunicar com cada criança e
com o grupo, “de modo a dar espaço a que cada um fale, fomentando o diálogo entre as
crianças”, facilitando o seu desejo de comunicar. Desta forma a interação diária com o
educador de infância é uma fonte inesgotável de estímulos para a criança, uma vez que é
um modelo e o principal vinculador e impulsionador da linguagem.
Das inúmeras atividades exploradas neste domínio podemos salientar a leitura de
histórias e o posterior reconto e diálogo sobre as mesmas, que segundo Roldão (2004), é
um poderoso instrumento de transmissão e estruturação de ideias, nas quais procuramos
promover várias experiências de aprendizagem que suscitassem o interesse das crianças
e concomitantemente desenvolvessem diversas temáticas.
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A título de exemplo destacamos algumas histórias tais como, “O Manuel
preguiçoso”, “Uma aventura na primavera”, “O meu pai”, “O gosto”, “O ouvido”, “A
história da Vida”, “A viagem da sementinha”, “Mãe, querida Mãe”, “João pé de feijão”,
“A quinta”, “O sol”, “João Peão”, “A Rua aborrecida”, entre outras, que se encontram
subjacentes à exploração de diversas temáticas tais como os “5 sentidos”, festividades
como o dia da mãe e o dia do pai ou o conhecimento de animais e plantas.
Este tipos de atividades tornam-se muito profícuas no processo de ensino e
aprendizagem, uma vez que a leitura de histórias é uma tarefa crucial no
desenvolvimento das crianças pois, tal como preconiza Manzano (1998: 13), “levar a
criança a entrar na aventura de ler é abri-la a mil possibilidades e oferecer-lhe uma
alternativa importante, a alternativa de pensar, de contemplar, de se aproximar do
mundo de fantasia, da aventura, da realidade e do mistério”. Deste modo, o contato
diário da criança com a leitura assume-se como uma mais-valia para o seu
desenvolvimento. No decorrer das leituras tentámos ter sempre uma postura expressiva,
clara e cativante, uma vez que a leitura fluente, com entoação adequada facilita o acesso
ao sentido e à mensagem (Mata, 2008).
Para além do recurso à narrativa, procurámos utilizar outos materiais promotores
do desenvolvimento da linguagem, tais como as lengalengas sobre animais, poemas,
adivinhas, trava-línguas e provérbios, com o intuito de ajudar a criança a descobrir a
língua e a sensibilidade estética, desenvolvendo competências metalinguísticas, ou seja,
de compreensão do funcionamento da língua. Proporcionámos ainda às crianças a
descodificação de códigos simbólicos, através do reconhecimento de símbolos
convencionais como foi o exemplo da exploração de “sinais de trânsito”, referentes à
temática “Prevenção de acidentes rodoviários”.
Relativamente ao domínio da linguagem escrita, também foi diariamente
explorado, nomeadamente através dos registos dos respetivos nomes nas atividades
realizadas, bem como dos registos no quadro das presenças, no contacto com livros e
revistas, na realização de fichas de trabalho e de desenhos.
De entre as ações expostas, destacamos o desenho que como forma de escrita
deve ser valorizado, pois como salienta o ME (2009: 69) “o desenho é também uma
forma de escrita e os dois meios de expressão de comunicação surgem muitas vezes
associados, complementando-se (…) o desenho de um objeto pode substituir uma
palavra, uma série de desenhos permite narrar (…) acontecimentos”. Assim uma das
atividades debruçou-se sobre o desenho no que concerne à temática dos “5 sentidos: a
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visão”, no qual as crianças tiveram de desenhar o que conseguiram observar no exterior,
através deste sentido, ou seja, foi uma espécie de “composição” no qual o desenho
substituiu as palavras.
Através deste domínio tentámos fomentar não só a criatividade como também a
capacidade de poderem transmitir as suas ideias através dos desenhos elaborados sobre
diversos assuntos. Este tipo de estratégia proporcionou ao grupo o desenvolvimento de
atitudes autónomas, pois sempre que propício poderão “ler” as suas ilustrações e através
delas compreender e recordar as temáticas. Para além disso com este tipo de atividades,
tínhamos também como objetivo o desenvolvimento de capacidades descritivas e da
sensibilidade estética.
Atendendo à importância do contacto direto com o código escrito,
proporcionámos às crianças a realização de algumas fichas de trabalho, nas quais
puderam compreender a funcionalidade bem como as regras do mesmo. O ME (2009)
explícita ainda que o registo do que as crianças dizem e contam, as regras, os cartazes
expostos também são formas de escrita.
Uma das atividades que as crianças sentiram muito prazer em realizar e que se
prende com a exploração da expressão escrita foi o registo semanal da nossa experiência
da “Germinação do feijão”, na qual desde o início da experiência, e uma vez por
semana, as crianças registavam a evolução da germinação dos diferentes feijões que
tínhamos espalhado pela sala, numa tabela que se encontrava afixada na sala de
atividade, de forma, a que as crianças observassem essa mesma evolução ao longo do
tempo, e pudessem tirar conclusões.
Recorremos ainda a meios audiovisuais, como vídeos (sobre o nascimento e
crescimento de animais) e PowerPoints (sobre diversas temáticas), sendo estes meios de
transmissão de conhecimentos e ferramentas de uso da linguagem e escrita, com os
quais as crianças começam a contactar. O uso de diversas imagens, como ocorreu por
exemplo na exploração da “história da vida”, referente à temática sobre o crescimento
do ser humano, permitiu que as crianças, através das mesmas, pudessem realizar uma
leitura daquilo que observavam, sendo uma atividade de excelência uma vez que
permite que cada criança desenvolva a sua criatividade e competências linguísticas.
Diariamente o grupo poderia escolher livremente o cantinho da biblioteca. Neste
espaço as crianças contavam as histórias, “lendo” as imagens dos livros ali existentes.
Este facto permitiu-nos muitas vezes conhecer o desenvolvimento e as potencialidades e
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limites da linguagem oral de cada criança, bem como o reconhecimento progressivo de
letras.

3.1.5. Domínio da Matemática
Segundo Costa (1988, citado por Caldeira, 2009: 62), “é no pré-escolar que a
criança forma os conceitos matemáticos básicos, ou seja, aqueles que são fundamentais
para o trabalho posterior com números, medidas e geometria”. Desta forma, o ensino da
matemática

no

jardim-de-infância

assume

um

papel

preponderante

para

o

desenvolvimento dos conceitos matemáticos na criança.
Cabe assim, ao educador proporcionar estratégias desafiantes que permitam
desenvolver as competências lógico-matemáticas de cada criança, uma vez que esta
desde muito cedo constrói noções matemáticas a partir das vivências do dia-a-dia,
sendo, por isso, um sujeito ativo na construção do seu conhecimento. Este deve partir de
conhecimentos que a criança já adquiriu anteriormente para criar propostas desafiantes
que desenvolvam as capacidades dos seus alunos.
Trabalhar, então, matemática com as crianças pequenas é precisamente
desenvolver hábitos de pensamento e, apesar destas ainda não serem capazes de
deduzirem de forma a que seja entendido matematicamente, estão já aptas a produzir
conjeturas e a defendê-las segundo o seu ponto de vista.
Nesta perspetiva, “as crianças devem ter oportunidade de explorar tarefas onde
possam inventar, conjeturar e resolver problemas, comunicando aos outros as suas
estratégias de resolução” pois “as novas informações são incorporadas nos seus
modelos, levando-as a reformular conceitos e a modificar as suas próprias ideias
matemáticas” (Moreira & Oliveira, 2003: 117).
No decorrer da prática pedagógica e no que concerne à abordagem a este
domínio, foi, sempre, incentivado o gosto pela matemática de uma forma natural e
divertida quer através de jogos, quer através de estratégias de pedagogia de situação, ou
seja, em momentos que surgiam de forma espontânea. Para tal, foram abordados vários
conteúdos matemáticos, tais como: contagens e noção de par, noção de conjuntos com
associação de algarismo, jogos, sequências de cores e formas e orientação espacial (mão
esquerda, mão direita, à frente e atrás).
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Neste sentido, de entre as ações mencionadas salientamos algumas atividades
desenvolvidas, nas quais procurámos sempre recorrer ao quotidiano e a atividades
inerentes à organização do grupo, de modo a fomentar nas crianças a aprendizagem de
noções matemáticas, através de diversas situações, tais como o preenchimento do
quadro das presenças e do tempo, a indicação do dia do mês e da semana, do número
de crianças presentes e ausentes, entre outras.
Este tipo de atividades que se encontravam diariamente patentes nas rotinas
diárias das crianças, que implicavam a classificação, a seriação, formação de conjuntos,
a resolução de problemas e a contagem, demonstraram ser muito profícuas para as
crianças, pois tal como reitera o ME (2009: 73) “a construção de noções matemáticas
fundamenta-se na vivência do espaço e do tempo, tendo como ponto de partida as
actividades espontâneas e lúdicas da criança”.
Ao longo deste período, demos ainda ênfase às datas especiais (como os
aniversários), que foram aproveitadas para a exploração de conceitos como a noção de
número e formação de conjuntos. Estas estratégias revelaram-se motivadoras e
desencandeadoras da curiosidade, por parte das crianças na resolução de problemas.
Desta forma foram criadas condições favoráveis ao desenvolvimento das capacidades à
estruturação.
Uma outra atividade matemática relativa à formação de conjuntos, desenvolvida
no âmbito da temática “os 5 sentidos: paladar e olfato” foi por exemplo o Jogo da
Caixinha dos sabores, no qual as crianças formaram dois conjuntos, o dos alimentos
que “sabem bem” e o dos alimentos que “sabem menos bem”, e a atividade de
reconhecimento de diversos cheiros, “agradáveis” e “desagradáveis”, voltando a formar
outros dois conjuntos.
No decorrer da exploração da temática “Os animais da quinta”, conseguimos
explorar a noção de número, associando a sua representação visual à quantidade de
animais (por exemplo, na nossa quinta estariam 3 porcos e 2 galinhas, mostrámos o
número total de elementos e posteriormente escrevemos no quadro a sua representação),
de modo a que a criança tivesse uma visualização mais precisa, estando assim em
concordância com Hohmann & Weikart (2009: 718) quando salientam que “a
compreensão do número implica também a emergência do conceito de um a um com
base em equivalência numérica”.
Ao longo desta temática criámos ainda situações de contagem (ao contarem o nº
de animais), operações de adição e a resolução de problemas, (exemplo: na quinta temos
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2 galinhas e 3 porcos, quantos animais temos ao todo? … até ao momento tínhamos 5
animais na nossa quinta mas hoje vão entrar mais 3 ovelhas. Com quantos animais é que
vamos ficar?) e a associação do número à quantidade através de uma ficha de trabalho.
No decorrer das atividades de exploração de diversos jogos didáticos (“Caça às
penas”, “Le Verger - o pomar ”, “Dobble Kids”, “Pippos” e “Halli Galli Júnior”),
abordámos diversos conteúdos matemáticos, com vista a desenvolver nas crianças
capacidades como o desenvolvimento da memória, a manipulação de objetos, a
formação de conjuntos de acordo com um determinado critério previamente
estabelecido, de forma a agruparem segundo as cores formas e tamanhos, bem como o
desenvolvimento do pensamento, da preparação do raciocínio lógico, do espírito critico
e da linguagem.
Apesar de transmitirem prazer lúdico estes também podem ser usados para fins
educativos, visto que tal como preconizam Abrantes & Gouveia (2009: 65) “os jogos
podem ser considerados muito úteis na aquisição de conhecimentos e capacidades
práticas, bem como aumentar a percepção e incentivar o desenvolvimento de
capacidades relacionadas com a resolução de problemas, validação de estratégias e
obtenção de respostas”.
Assim tentamos ir ao encontro da ideia de Cabral (2001) ao promover a
aprendizagem de um determinado conteúdo, recorrendo a instâncias lúdicas, uma vez
que o jogo no processo de ensino e aprendizagem é encarado como um fenómeno
lúdico, fortalecendo a conceção de que aprende-se “matemática brincando”.
Neste sentido, recorremos a estes jogos como estratégia didática, facilitadora da
aprendizagem, proporcionando assim à criança o seu desenvolvimento ao nível afetivo,
cognitivo, físico, social e moral, através do entretenimento e prazer.
Ao longo da exploração de todos os jogos, proporcionámos ainda a todas as
crianças a oportunidade de manipularem diversos objetos, pois segundo Spodek &
Saracho (1998: 224) “as atividades de matemática devem incutir muitas experiências
práticas com materiais de manipulação”. Isto permitiu uma aprendizagem ativa por
parte da criança, pois tal como defende Mialaret (1975: 47) “a criança precisa de
manipular e manipular sempre (…)”, uma vez que é através da manipulação, ação e
concretização que a criança aprende, utilizando os materiais como ferramentas que as
auxiliam no desenvolvimento das capacidades matemáticas ao longo do seu percurso
académico.
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Uma outra atividade explorada que destacamos foi a exploração das formas
geométricas (circulo, o retângulo o triângulo e o quadrado) através da análise de
diversos sinais de trânsito e respetivas cores, aquando da exploração da temática
“prevenção de acidentes rodoviários”, bem como através da exploração dos Blocos
Lógicos, nomeadamente na área dos jogos.
Desenvolvemos ainda junto das crianças atividades nas quais teriam de ordenar
uma dada sequência, utilizando imagens e colando-as numa folha branca,
nomeadamente no que se refere à temática sobre evolução do crescimento humano e
sobre o processo de crescimento das plantas. Realizaram fichas, nas quais teriam de
continuar a sequência de colorirem por exemplo uma flor. Este tipo de atividades
permitiu à criança o desenvolvimento do raciocínio lógico bem como a oportunidade de
encontrar e estabelecer padrões (ME, 2009).
Diariamente, procurámos trabalhar a orientação espacial, de modo a fomentar
nas crianças a capacidade de visualizar os objetos no espaço em relação a si própria,
bem como o desenvolvimento da lateralidade em todas as partes do corpo, como por
exemplo pegar num objeto primeiramente com a mão esquerda e depois com a mão
direita.

3.1.6. Área do Conhecimento do Mundo
Esta área abarca o início das aprendizagens das ciências naturais e humanas, no
sentido do desenvolvimento de competências essenciais para a estruturação de um
pensamento cada vez mais elaborado, que permita à criança compreender, interpretar,
orientar-se e integrar-se no mundo que a rodeia.
Como refere o ME (2009: 79), esta área “enraíza-se na curiosidade natural da
criança e no seu desejo de saber e compreender porquê. Curiosidade que é fomentada e
alargada na Educação Pré-Escolar através de oportunidades de contactar com novas
situação simultaneamente ocasiões de descoberta e exploração do mundo.” A
curiosidade da criança e o seu desejo de saber é a manifestação da busca de
compreender e dar sentido ao mundo, originando desta forma a elaboração do seu
pensamento. Assim, proporciona à criança o alargamento de saberes básicos necessários
à vida social que decorrem através de experiências proporcionadas pelo contexto de
Educação Pré-Escolar.
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Cabe ao educador criar oportunidades que promovam o contacto com novas
situações, que são, simultaneamente, ocasiões de descoberta e exploração do mundo,
selecionando os assuntos a abordar, bem como a forma como estes se devem
desenvolver, sistematizar, registar e avaliar.
Neste sentido e no decorrer da prática pedagógica, através desta área procurámos
proporcionar à criança a exploração de diversos conteúdos subjacentes à exploração e
descoberta do mundo. Torna-se importante salientar que todas as temáticas foram
introduzidas a partir do levantamento das conceções alternativas, evoluindo
posteriormente para uma frase de exploração no terreno, alicerçando a aprendizagem
realizada na sala, a partir da comprovação através da observação e manipulação.
Nesta perspetiva, não tentámos fomentar um saber omnisciente, mas sim incutir
nas crianças aprendizagens que visassem a capacidade de observar, o desejo de
experimentar, a curiosidade e o espírito critico.
Assim, a título de exemplo salientamos algumas atividades que foram
exploradas sobre diversas temáticas, tais como: as atividades relativas ao tema “os 5
sentidos”, nas quais recorremos a jogos, à manipulação e experimentação para a
abordagem do mesmo. Assim, na exploração do sentido do paladar recorremos ao jogo
a “caixinha dos sabores”, no qual as crianças tiveram de provar alguns alimentos (de
olhos fechados), referenciando posteriormente, se estes “sabiam bem ou menos bem”,
identificando desta forma as zonas de sensibilidade da língua e o sabor doce, salgado,
azedo ou amargo. Quanto ao sentido do olfato, proporcionamos às crianças o cheiro de
alguns objetos em que teriam de identificar cheiros agradáveis ou desagradáveis. No
sentido da audição, optámos por proporcionar às crianças a audição de diversos sons,
que posteriormente teriam de decifrar (exemplo: animais, sirenes, automóveis, etc.). No
que diz respeito ao sentido do tato propiciámos às crianças a oportunidade de apalparem
diversos objetos de várias texturas. Por fim, explorámos o sentido da visão com uma
saída ao exterior, onde tentámos explicar este sentido e a sua importância na nossa vida,
realizando uma ligação com a estação do ano que começara nesse dia, a Primavera,
devendo depois as crianças representar aquilo que tinham visto utilizando o seu sentido
da visão, ou seja, as crianças teriam de realizar um desenho que mostrasse o que
observaram e que estivesse relacionado com a primavera, realizando assim uma
interligação entre conteúdos.
Ao longo destas atividades, deu-se possibilidade à criança de alargar os seus
conhecimentos, ao mesmo tempo que se estimulou a curiosidade natural e o desejo de
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compreender os fenómenos naturais do seu quotidiano, bem como os fatores que
influenciam esses fenómenos. Através de alguns fenómenos como observar, medir,
registar, comparar, contar, descrever e interpretar, a criança tem a possibilidade de
conhecer e aprofundar o mundo de uma forma mais rigorosa.
Uma outa atividade desenvolvida debruçou-se sobre a temática “Conhecimento
de animais e plantas: a Germinação”. Através dela, tentámos explicar, de forma clara e
precisa como nascem as plantas, assinalando as partes que constituem as mesmas,
explicando ainda através de imagens, de que é que as plantas precisam para viver.
Posteriormente e de forma a que as crianças observassem na prática aquilo que
lhes foi transmitido teoricamente decidimos realizar com o grupo a experiência da
germinação do feijão, questionando as crianças sobre o que achavam que iria acontecer,
registando o que disseram, para mais tarde confirmarmos estas previsões com o que
realmente aconteceu. Torna-se muito importante percebermos quais as conceções que as
crianças têm sobre um determinado tema, para mais tarde, através da atividade
experimental, verificarem o que realmente acontece, explicando os fenómenos da forma
mais correta contribuindo para o enriquecimento do conhecimento das mesmas.
Esta abordagem da temática sobre as plantas é muito importante no
desenvolvimento do conhecimento das crianças visto que vão poder raciocinar, a partir
de conteúdos concretos, verificando que as plantas também são seres vivos, que se
desenvolvem e respiram, verificando ainda quais as condições necessárias para este
processo (Enciclopédia de Educação Infantil, 1997).
É de salientar, que as atividades experimentais são um contexto privilegiado de
enriquecimento do conhecimento, bem como do desenvolvimento da compreensão oral
e escrita, pois segundo Martins e Veiga (1999: 29), “o ensino através de atividades
experimentais centradas em situações/problemas do quotidiano, permite a aprendizagem
de conceitos e aumenta a motivação dos alunos pela aprendizagem”.
No seguimento dos conteúdos programáticos, explorámos ainda diversas
atividades (desde a exploração de lengalengas, adivinhas e trava-línguas, como a
visualização de vídeos sobre o nascimento e o crescimento destes animais) sobre os
“animais da quinta”, visto serem estes com os quais as crianças lidam mais, analisando
junto delas as suas características, bem como a importância que têm para o ser humano.
Esta abordagem aos animais torna-se muito importante, uma vez que estes são um dos
elementos do ambiente natural mais significativo para a criança.
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Para além desta realizámos ainda diversas atividades sobre a “prevenção de
acidente rodoviários”, a “prevenção de acidente domésticos”, sobre “o crescimento
humano”, sobre a alimentação saudável, sobre as estações do ano nomeadamente a
Primavera, sobre o acontecimento histórico “25 de Abril” e sobre o “sol”.
Além das experiências de aprendizagem efetuadas no interior do jardim-deinfância, foram proporcionadas às crianças atividades no contacto com o mundo
exterior, por este ser também um meio valioso de aprendizagens. Assim realizámos uma
visita de estudo à Quinta da Maunça, no âmbito da temática “Aprender a Viver de forma
Saudável”, na qual as crianças aprenderam a fazer chupa-chupas de gelatina e uma
visita à Biblioteca Jorge Montemor, para o encontro com o escritor e ilustrador Pedro
Leitão.

3.2.

Experiências de ensino e aprendizagem, desenvolvidas no 1º CEB

De acordo com o ME (2004: 11) “o ensino básico constitui-se como a etapa da
escolaridade em que se concretiza, de forma mais ampla, o princípio democrático que
informa todo o sistema educativo e contribui por sua vez, decisivamente, para
aprofundar a democratização da sociedade, numa perspetiva de desenvolvimento e de
progresso, quer promovendo a realização individual de todos os cidadãos, em harmonia
com os valores da solidariedade social, quer preparando-os para uma intervenção útil e
responsável na comunidade”.
Neste contexto, um dos objetivos subjacentes ao ensino básico é o de assegurar
uma formação geral/global, comum a todos os indivíduos que lhes garanta a descoberta
e o desenvolvimento dos seus interesses e aptidões, fomentando capacidades em todos
os domínios tais como o raciocínio, a memória, o espírito crítico, a criatividade, o
sentido moral e a sensibilidade estética, promovendo a realização individual em
harmonia com os valores da solidariedade social (LBSE, 2005, art. 7.º a)).
Neste âmbito, cabe ao professor promover aprendizagens e experiências
múltiplas e integradas nas diferentes áreas de conteúdo, de modo a proporcionar aos
alunos diversos procedimentos e instrumentos de acesso à informação que os levem a
construir aprendizagens significativas. Para tal, deverá proceder a um planeamento
cuidado sobre os diferentes conteúdos a serem explorados, bem como acerca dos
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objetivos a alcançar e das competências que os educandos deverão adquirir, utilizando
estratégias que abarquem a utilização de múltiplos suportes de aprendizagem.
Assim, ao longo da prática pedagógica, empenhámo-nos na conceção de
atividades criativas, atendendo à interdisciplinaridade, entre as áreas do saber, indo de
encontro aos interesses e necessidades da turma. Deste modo, ao longo de todo o
processo educativo, na elaboração das planificações existiu sempre a preocupação de
recorrer a estratégias que visassem nos alunos experiências de aprendizagem ativas,
significativas, diversificadas, integradoras e socializadoras, (ME, 2004).
Face ao exposto, o importante não era só conseguir que os alunos adquirissem
conhecimentos, mas fazer com que existisse uma compreensão dos mesmos, tornandoos úteis para o seu percurso escolar e pessoal. Assim, valorizam-se as diferentes
dimensões do saber, sendo a escola um meio para ajudar os alunos a desenvolver-se
como cidadãos ativos, intervenientes, autónomos, livres e solidários na sociedade
(Pinto, 2011). Nesta perspetiva, esforçámo-nos para que os alunos construíssem
competências específicas, conhecimentos e capacidades que contribuíssem para o seu
desenvolvimento e sucesso escolar.
Procurámos assim, abordar todos os conteúdos de forma clara, para que todos os
conseguissem perceber, promovendo sempre uma educação global e visando o
desenvolvimento de cada aluno em todas as dimensões: física, psíquica, estética, cívica,
social e ética, sendo guia e orientador, no processo de ensino e aprendizagem do
educando, “enfatizando a aprendizagem pela descoberta autónoma e orientada”
(Marques, 1985: 21). Para além disto, tentamos discernir em cada planificação o modo
como conduzir o dia em sala de aula, focando as diversas áreas disciplinares, tendo por
base um certo encadeamento, um fio condutor que permitisse, sempre que possível,
haver uma articulação harmoniosa entre conteúdos e disciplinas, de modo a que os
alunos soubessem situar os diferentes objetos de conhecimento, interligando-os. Através
das aprendizagens realizadas no âmbito da interdisciplinaridade, os alunos
interiorizaram melhor os conceitos, consolidando e valorizando os conhecimentos
aprendidos numa dada sequência letiva.
Pombo (1993: 16) afirma que “ a interdisciplinaridade apresenta-se como prática
de ensino que promove o cruzamento de saberes disciplinares, que suscita o
estabelecimento de pontes e articulações entre os domínios aparentemente afastados”,
sendo assim uma estratégia fundamental, dando uma dimensão à prática social e crucial
do ensino, onde todos os intervenientes da ação são responsáveis pelo processo de
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ensino e aprendizagem, (Torre, 2007). Também o ME (2004: 21) salienta que os
conteúdos devem articular-se “numa sequência progressiva (…) a fim de evitar
compartimentos e rupturas indevidas na sequência do processo formativo que se
pretende eminentemente integrados”.
Em todas as intervenções foram realizados com os alunos momentos de síntese
que promoveram a reflexão dos conteúdos anteriormente explorados, incentivando a
posteriori competências metacognitivas, ou seja, quais tinham sido os seus raciocínios e
a forma como resolviam as questões apresentadas, pois tal como reitera Salema
(1997:50) “o desenvolvimento da metacognição embora, possa também ser conseguido
diretamente, é antes suscitado, inspirado, estimulado tanto através dos procedimentos
metodológicos como da própria pessoa do professor. Ao gerar no aluno a experiência e
a necessidade metacognitiva, estimula-se o desempenho metacognitivo”.
Ao longo da PES procurámos proporcionar, diariamente, aos alunos um período
de motivação inicial, pois tal como preconiza Sprinthall & Sprinthall (1993: 616), “a
motivação é uma componente crucial na aprendizagem” e no ato educativo. Nesta
perspetiva, quando o professor apresenta motivação ao aluno, está a fomentar
estratégias que o levam à descoberta, tornando-o protagonista e sujeito do processo de
ensino e aprendizagem, ocorrendo aprendizagens ativas (ME, 2004).
Um dos nossos objetivos prendeu-se com a preocupação de educar os alunos
para a autonomia, pois como defende Kamii (1995: 33) “a finalidade da educação deve
ser a de desenvolver a autonomia da criança”, através da sua formação como pessoa,
salientando a função individualizadora, ou crísica da educação na ajuda a “desabrochar”
na criança todas as suas potencialidades.
De acordo com o descrito, ao longo da Prática de Ensino Supervisionada,
procurámos explorar atividades diversificadas utilizando um vasto conjunto de
materiais, tendo em conta as áreas de conteúdo definidas na Organização Curricular e
Programas do 1º CEB pelo Ministério da Educação (2004) sendo estas, a Área da
Língua Portuguesa, a Área de Matemática a Área do Estudo do Meio e a Área de
Expressão e Educação: físico – motora, musical, dramática e plástica. Estas áreas
devem ser desenvolvidas em articulação entre si porque são vertentes indissociáveis de
todo o processo educativo.
De seguida apresentamos os princípios orientadores de cada uma das áreas em
que estas aprendizagens no 1º CEB estão organizadas, bem como exemplos de algumas
atividades exploradas para atingir os objetivos estipulados antecipadamente.

98

3.2.1. Área da Língua Portuguesa
O Português é a nossa língua materna e um elemento mediador, que permite a
nossa identificação, comunicação, a descoberta e compreensão do mundo que nos
rodeia. No que concerne a esta área disciplinar, tivemos em consideração os domínios
definidos pelo ME, nos novos Programas de Português do Ensino Básico (2009), sendo
estes a compreensão do oral, a expressão do oral, a leitura, a escrita e o conhecimento
explícito da língua.
Pelo seu carácter transversal, o Português constitui um saber fundador, que
valida as aprendizagens em todas as áreas curriculares e contribui de um modo decisivo
para o sucesso escolar dos alunos. Iniciada de modo natural em ambiente familiar, a
aprendizagem da língua desempenha um papel crucial na aquisição e no
desenvolvimento de saberes que acompanharão o aluno ao longo do percurso escolar e
ao longo da vida (ME, 2009).
Cabe ao professor a responsabilidade de motivar e fazer florescer nos alunos, o
gosto pela leitura e pela escrita, incentivando-os a realizá-la de forma compreensiva e
correta. Neste sentido, tentámos desenvolver, essencialmente, atividades que
possibilitassem “trocas linguísticas que se estabelecem numa partilha permanente de
fala entre as crianças e entre as crianças e os adultos” (ME, 2004: 139), através de
múltiplas ocasiões de convívio com a escrita e com a leitura, dando aos alunos a
possibilidade de escrever e de encontrar sentidos implícitos nas suas tentativas de
escrita.
Seguidamente serão explicitadas, de forma sintetizada, algumas atividades,
objetivos e competências desenvolvidas ao longo da prática pedagógica. Para tal,
planificámos atividades como, por exemplo, contar e recontar histórias, estabelecer
diálogos acerca de um determinado tema, exploração de jogos, exercícios ortográficos,
entre outras.
Assim, no que diz respeito à compreensão e expressão oral, procurámos sempre
que possível proporcionar momentos de diálogo aos educandos sobre os diversos
assuntos explorados dentro da sala de aula, nos quais poderiam salientar as suas ideias,
os seus conhecimentos e as suas dúvidas, uma vez que “é pelo diálogo e com o diálogo
que neles se desenvolve o espírito de participação” (Mialaret, 1975: 76). Uma das
atividades muito exploradas, de que os alunos gostavam e na qual se envolviam com
facilidade era a partilha das experiências vivenciadas ao longo do fim de semana,
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momento sempre dinamizado através de uma atividade lúdica original visando explorar
as competências de oralidade dos alunos. De acordo com Albuquerque (2006:71) é
necessário revalorizar a comunicação oral “em sala de aula, dando-se maior enfase a
atividades de oralidade que têm de ser encaradas na sua vertente binária social e
individual, instrumental e afectiva”. Deste modo, esta atividade constitui um momento
privilegiado de comunicação oral, na medida em que as crianças relatam com “
progressiva autonomia e clareza os acontecimentos vividos no seu quotidiano”,
manifestando desta forma os seus interesses e necessidades, troca de experiências e
saberes (ME, 2004: 145). Também a utilização de lengalengas, adivinhas e trava-línguas
se revelaram profícuas na exploração da linguagem oral e no desenvolvimento
metalinguístico dos alunos.
Relativamente à leitura, procurámos incutir o gosto pela mesma, tornando-a
criativa e útil para o quotidiano dos alunos, através da leitura de histórias referentes a
uma dada temática, como por exemplo as histórias do livro “O Bicho de contas”,
histórias sobre as letras do alfabeto que iam sendo introduzidas, entre muitas outras.
Para além disso, procurámos sempre que possível, um momento no qual os alunos em
voz alta, poderiam ler inicialmente palavras e posteriormente frases, de modo a que se
desenvolvessem ao nível da linguagem e da leitura, fomentando o gosto pela mesma.
Para além disso, foi sempre valorizado o espaço da biblioteca da escola, a que os alunos
poderiam recorrer diariamente, ocorrendo nesse espaço ainda atividades de leitura,
realizadas semanalmente, pelos encarregados de educação da turma, coexistindo deste
modo, uma participação ativa das famílias no processo de ensino aprendizagem.
No que concerne à escrita, é uma técnica que é necessária aprender, visto que
não é um tipo de conhecimento inato (Azevedo, 2000). Desta forma, tornou-se
fundamental criar atividades promotoras da escrita que despertassem na turma a vontade
de escrever e a prática da mesma, pois segundo Sim-Sim, Duarte e Ferraz (1997: 29) “a
expressão escrita é um meio poderoso de comunicação e aprendizagem, que requer o
domínio apurado de técnicas e estratégias precisas, diversas e sofisticadas”.
Nesta perspetiva, recorremos a inúmeras situações conducentes a aprendizagens
significativas e aquisição de competências de escrita, procurando captar a atenção dos
alunos pela originalidade das tarefas propostas, escolhendo, sempre que possível,
diferentes modos de trabalho. De acordo com Goulão (2006) as atividades de escrita a
propor devem constituir verdadeiros desafios ao raciocínio dos alunos, dando sempre
resposta aos ritmos de aprendizagem diferenciados que caracterizam uma turma.
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Por se tratar de uma turma de 1º ano de escolaridade deu-se especial importância
à necessidade de um grande treino, por parte de cada aluno para aprendizagem da leitura
e da escrita. Neste sentido, aquando da introdução de uma letra do alfabeto, os alunos
realizavam o registo e treino no caderno de duas linhas do grafismo pretendido, visando
aperfeiçoar a expressão escrita, uma vez que “para aprender a escrever, as crianças têm
de realizar, sobre a escrita que produzem, uma série de acções semelhantes às que
realizam sobre um objecto físico, isto é, têm de descobrir como, porquê e em que
situações a escrita funciona”. Neste sentido é necessário, que desde esta idade, os alunos
treinem muito, para que a prática da escrita esteja associada a situações de prazer e de
reforço da autoconfiança, tal como defende o ME (2004: 146).
Ao nível deste domínio foram ainda realizados diversos exercícios ortográficos
(primeiramente referente às vogais, depois aos ditongos, seguindo-se um ditado
referente a consoantes e sílabas e breves frases). O ditado, segundo Azevedo (2000), é
um fator importante da aprendizagem, sendo uma ferramenta de avaliação, que nos leva
a perceber, em que nível se encontravam os alunos e se atingiram os objetivos
esperados, bem como detetar certas dificuldades a ultrapassar, através de uma avaliação
formativa que ajuda a reformular o processo de ensino e aprendizagem, tentando
colmatar através das Práticas Pedagógicas dirigidas.
Uma outra atividade que proporcionámos aos alunos, ao nível do
desenvolvimento da escrita, foi o jogo “A Caixinha das sílabas”, no qual eram
convidados a retirar da caixa alguns cartões e posteriormente a tentarem juntar as
sílabas e assim formarem palavras e posteriormente pequenas frases. O recurso a esta
estratégia revelou-se muito produtivo, uma vez, de acordo com o pensamento de Goulão
(2006) permite não só desenvolver a linguagem (falar/ ouvir/ ler/escrever), mas também
as competências de reflexão sobre a escrita.
No que diz respeito ao conhecimento explícito da língua, sendo este a
capacidade de sistematizar unidades, regras e processos gramaticais do idioma, levando
à identificação e à correção do erro (ME, 2009), foram criadas diversas situações de
aprendizagem nas quais os alunos, através por exemplo da execução de fichas de
trabalho, tiveram oportunidade de explorar e clarificar ideias, no que diz respeito a
questões gramaticais e construção frásica, bem como de regras importantíssimas do
nosso código escrito.
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3.2.2. Área da Matemática
Relativamente à área da Matemática alguns autores (Ponte, Serrazina,
Guimarães, Breda, Guimarães, Sousa, Menezes, Martins & Oliveira, 2007: 2) referem
que “é uma área científica que ao longo dos tempos sempre ocupou um lugar de relevo
nos currículos escolares e desempenhou um importante papel na formação dos
indivíduos”.
No ensino básico a matemática deve contribuir para o desenvolvimento pessoal
do aluno e para a sua realização na participação e desempenho social, assim como na
aprendizagem ao longo da vida. Neste sentido, o ensino da matemática deve ter por base
a capacidade de “promover a aquisição de informação, conhecimento e experiências em
matemática e o desenvolvimento de capacidades da sua integração e mobilização em
contextos diversificados” (Ponte et al, 2007: 3).
Nesta perspetiva, torna-se fundamental que, desde cedo, os professores
consigam que as crianças aprendam a gostar da área de Matemática, criando um
ambiente propício e rico de aprendizagens, proporcionando aos alunos o
desenvolvimento

de

diversas

competências

matemáticas,

nomeadamente

o

desenvolvimento do raciocínio, da comunicação e da resolução de problemas. Assim, a
educação matemática pode contribuir, de modo significativo e insubstituível, para
ajudar os alunos a tornarem-se indivíduos não dependentes, mas pelo contrário
competentes, críticos e confiantes nos aspetos essenciais em que a sua vida se relaciona
com a matemática.
Ao longo da exploração desta área curricular, tivemos sempre em consideração a
realização de atividades subjacentes aos blocos definidos pelo ME (2004). Assim e no
que concerne ao bloco “Números e Operações”, proporcionámos aos alunos a
exploração de várias situações que os levassem à compreensão dos números, das suas
relações e operações, ou seja, deu-se especial enfâse à exploração livre dos conteúdos,
levando-os à aquisição gradual do sentido de número antes de começarem precocemente
com um treino excessivo dos algoritmos. Para tal, utilizámos estratégias como leitura de
histórias (“Bicho de Contas”) e de lengalengas, bem como a audição de músicas para
introduzir um número e o seu conceito. Recorremos ainda a cartazes para trabalhar
conceitos de relações entre números e a respetiva simbologia, bem como para a
exploração da adição e da subtração, e ainda realizámos pequenas contagens e
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agrupamentos com materiais manipuláveis para trabalhar os números, tais como o
material de Cuisenaire e o Ábaco.
Neste contexto, aquando da exploração de um novo algarismo, era solicitado aos
alunos a representação simbólica e fonética do número explorado, no quadro e no
caderno de duas linhas. Utilizamos o Ábaco e o material de Cuisenaire, na
representação do número em questão, considerando estes materiais, “meios e
ferramentas que ajudam os alunos a formar e a desenvolver as suas capacidades
matemáticas ao longo do seu percurso académico” (ME, 2004: 168), sendo facilitadores
do processo de ensino e aprendizagem o que imbrica na questão do “aprender fazendo”.
Demos também a oportunidade aos alunos, de agruparem lápis de cor, com a finalidades
destes adquirirem a noção de número e quantidade, através da manipulação. (Mialaret,
1975). Através destas atividades, o aluno aprende através de descobertas significativas,
onde é o sujeito e constrói o seu próprio conhecimento (ME, 2004: 23).
Ao longo das atividades, e recorrendo às operações de subtração e adição,
procurámos fomentar nos alunos o raciocínio lógico e o cálculo mental, pois segundo
Mialaret (1975: 100) “os exercícios de cálculo mental (…) são fundamentais no ensino
da matemática”. Assim, ao trabalharem o cálculo mental, os alunos estão a desenvolver
a compreensão numérica, bem como a procura de operações mais fáceis nas
propriedades dos números (Matos & Serrazina, 1996).
Foram ainda desenvolvidas atividades que envolveram a composição e
decomposição de números, a leitura e escrita de números por ordem crescente e
decrescente, o uso de tabelas de dupla entrada e ainda a realização de diversas situações
problemáticas. A exploração destas é de estrema importância, pois “a aprendizagem
através da resolução de problemas visa estimular os alunos a confrontarem-se com
problemas que se relacionem com a sua vida quotidiana, de forma a desenvolver um
conjunto de competências que lhes permitam o exercício do pensamento crítico, do
diálogo e do estabelecimento de consensos em situações de conflito” (Trindade, 2002:
18).
Relativamente ao bloco “Forma e espaço (iniciação à geometria) ”, garantimos
aos alunos a realização de diversas atividades de descoberta de espaços e formas. Para
tal, proporcionámos aos alunos diversas construções, recorrendo às sete figuras
geométricas que representam o “Tangram”, material lúdico e apelativo, no qual os
alunos puderam observar, explorar e manipular, quais as figuras geométricas que o
compõem, uma vez que corroborando o pensamento de Mialaret (1975: 47) “a criança
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precisa de manipular e manipular sempre (…), pois a motivação é necessária”. É através
da concretização, ação, manipulação, observação que a criança aprende, utilizando os
matérias “como meios e ferramentas que ajudam os alunos a formar e a desenvolver as
suas capacidades matemáticas ao longo do seu percurso académico” (ME, 2004: 168).
Sprinthall & Sprinthall (1993), também salientaram a importância deste tipo de
atividades, defendendo a perspetiva “do aprender fazendo” ou seja,“learning by doing”,
pois, para além da observação também se torna muito importante a manipulação, já que
tudo aquilo que a criança observa, ouve e manipula, aprende a 90%, existindo assim
aprendizagens mais profícuas.
Assim, os alunos realizaram diversas construções, primeiramente de forma livre
e de seguida a partir das figuras (vela, peixe, cão, Chinês, coelho, barco, etc.
Consequentemente, ao longo desta atividade, cada criança foi referindo como procedeu
à construção de cada imagem, revelando assim o seu raciocínio lógico, ou seja,
metacognição como refere Salema (1997), acerca do processo em que o aluno explica o
que fez, como e porquê.
Uma outra atividade realizada, foi a realização de construções, recorrendo ao
papel quadriculado e ao geoplano. Para tal, projetámos no quadro, distintas imagens (ex:
casa, foguetão, estrela, árvore, etc.) que cada aluno tinha de tentar reproduzir, seguindo
a nossa orientação, no geoplano. A recorrência a este tipo de materiais torna-se muito
profícua, uma vez que permite que os educandos tirem as suas conclusões, facilitando,
assim, os conceitos, desenvolvendo a sua capacidade de análise, de conhecimento das
componentes das figuras geométricas e das suas propriedades básicas (Ponte &
Serrazina, 2000).
É de salientar que os alunos, em todas as aulas referentes a esta área, resolveram
as atividades propostas no manual, bem como diversas fichas de trabalho, visando a
consolidação de todos os conteúdos explorados, bem como o cálculo mental e o
raciocínio lógico, sendo estas fichas “um material de ensino (…) que serve igualmente
como instrumento de avaliação” (Ponte & Serrazina, 2000: 232).

3.2.3. Área do Estudo do Meio
De acordo com o ME (2004: 101) “o Estudo do Meio está na intersecção de
todas as outras áreas do programa, podendo ser motivo e motor para a aprendizagem”.
Esta é assim uma área abrangente, multidisciplinar, para a qual afluem conceitos e
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métodos de várias disciplinas científicas, no âmbito das ciências sociais e físicas,
promovendo uma compreensão gradual das relações que se estabelecem entre a natureza
e a sociedade. Implica assim um ensino interdisciplinar, ligando-o à vida e aos
fenómenos naturais e sociais e promovendo a construção de aprendizagens
significativas pelas crianças.
A área curricular de Estudo do Meio, configura-se como a iniciação sistemática
e integrada aos conhecimentos científicos que permitem analisar, interpretar e
compreender a realidade do mundo natural e social que enquadra as pessoas e os
grupos. Cabe à escola valorizar, reforçar, ampliar e iniciar a sistematização dessas
experiências e saberes, de modo a permitir, aos alunos, a realização de aprendizagens
posteriores mais complexas, (ME, 2004). Deste modo, procurámos propor estratégias
capazes de motivar os alunos, envolvendo-os na construção e aquisição de
aprendizagens através da observação, contacto e manipulação com a realidade
envolvente. Foram utilizadas diversas estratégias de motivação e de exploração dos
conteúdos, tais como o recurso às novas tecnologias, associadas à construção do saber
através do levantamento das conceções alternativas e do diálogo, proporcionando aos
alunos “situações diversificadas de aprendizagem que incluam o contacto directo com o
meio envolvente, realização de pequenas investigações e experiências reais na escola e
na comunidade” (ME, 2004: 102).
Neste sentido e tendo em conta o exposto, ao longo da prática de ensino
supervisionada desenvolvemos diversas atividades visando a exploração de diversas
temáticas tendo sempre em conta os diferentes blocos de conteúdo definidos pelo
Ministério da Educação, que passaremos de seguida a descrever.
No que diz respeito ao bloco “À descoberta de si mesmo”, os conteúdos
explorados foram a rotina diária, a partir das vivências do quotidiano dos alunos sobre
as relações de anterioridade, posterioridade e simultaneidade (antes de, depois de, ao
mesmo tempo que). Para tal, recorremos à história “Um dia do Pedro” em PowerPoint,
com diversas imagens, com a qual pudemos explicar aos educandos de forma explícita
estes conteúdos. Um outro conteúdo aprofundado foram as Unidades de tempo (ontem,
hoje e amanhã), proporcionando aos alunos a oportunidade de construírem e
posteriormente localizarem numa “linha do tempo”, os acontecimentos mais
importantes que ocorreram ao longo da sua vida e numa “linha do tempo” os
acontecimentos que realizam ao longo do seu dia. Com estas atividades pretendemos
ajudar os alunos a estruturarem a noção de tempo, bem como a compreensão do mesmo.

105

Ainda neste bloco, foram exploradas atividades subjacentes à temática sobre a
Prevenção rodoviária. A título de exemplo analisamos um PowerPoint, acerca das
regras de segurança rodoviária, para peões, condutores e passageiros, bem como alguns
sinais importantes, que todos devemos respeitar, contribuindo para a cidadania
rodoviária, identificando ainda, através da visualização de diversas imagens, as ações
corretas e incorretas praticadas pelos peões, condutores e passageiros. Sobre esta
temática, realizámos ainda uma visita de estudo à escola de condução “G. Gomes”, e
um circuito rodoviário.Com estas atividades, um dos principais objetivos a alcançar, foi
o de fomentar nos alunos qualidades de carácter, como o sentido de responsabilidade,
sentido de justiça, autodomínio e prudência, alertando-os e incutindo-lhes normas de
segurança rodoviária.
Quanto ao bloco “À descoberta dos outros e das instituições”, desenvolvemos
temas tais como Família, nomeadamente as tarefas que realizamos em conjunto com os
nossos familiares, as pessoas com quem mantemos relações de proximidade, mais
propriamente os amigos, de dentro e fora da escola, os professores e assistentes
operacionais. Um outro conteúdo abordado foi a nossa sala de aula (relatando os seus
equipamentos e o mobiliário) e as regras de funcionamento da nossa escola, os seus
horários, os direitos e deveres dos alunos, professores e assistentes operacionais. Para
a exploração destes conteúdos, recorremos sempre à utilização de algumas fichas de
trabalho e de imagens em PowerPoint, visto que estes meios audiovisuais “podem ser
os elementos motivacionais, quando despertam interesses, no aluno, pois uma exposição
pode mostrar uma realidade que não se tinha visto antes e surge o interesse por
aprofundar a sua análise, uma parte do mundo real trazida à aula (…) (Santos, 1997:
66).
Relativamente ao bloco “À descoberta de um ambiente natural” abordámos
conteúdos relacionados com os elementos básicos do meio físico (neste caso, o ar) e os
seres vivos (as plantas) que nele vivem. De entre os conteúdos trabalhados salientamos
as visitas de estudo à Quinta da Maunça e ao Teatro Municipal da Guarda, sendo estas
fator muito importante no processo de enino e aprendizagem uma vez que “permitem
um contacto privilegiado com o meio envolvente e vivências educativas interessantes
pelo facto de valorizarem um contacto real e concreto com as coisas” (Trindade, 2002:
30).
Com o intuito de promover a literacia científica dos alunos, estas visitas de
estudo surgiram devido ao facto da escola ter como tema da área de projeto “O ar”.
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Assim, os alunos tiveram a oportunidade de compreender a importância do ar para os
seres vivos bem como alguns cuidados a ter, com o intuito de o preservar e não o poluir,
reportando-os para esta problemática, tão importante na atualidade, contribuindo para a
aquisição de novos conhecimentos.
Para além disso, tiveram ainda a oportunidade de realizar e observar
experiências sobre a temática e a construção de um anemómetro para que pudessem
medir a velocidade do vento. Estas atividades, tinham como objetivo, desenvolver nos
alunos uma atitude de permanente experimentação e ainda a identificação de problemas
concretos relativos ao meio bem como a importância da colaboração em ações ligadas à
melhoria do seu quadro de vida.
É de salientar, que as atividades experimentais, são um contexto privilegiado de
enriquecimento do conhecimento, bem como do desenvolvimento da compreensão oral
e escrita, pois segundo Martins & Veiga (1999: 29), “o ensino através de atividades
experimentais centradas em situações/problemas do quotidiano, permite a aprendizagem
de conceitos e aumenta a motivação dos alunos pela aprendizagem”. Verifica-se assim,
uma aprendizagem por descoberta, na qual o aluno é o sujeito e o protagonista, na
construção do seu próprio conhecimento, como reitera Ausebel (1976).
Uma outra atividade desenvolvida debruçou-se sobre a temática das plantas, nas
quais procurámos fomentar (através do uso de um PowerPoint) nos alunos a
importância das mesmas, bem como os cuidados que devemos ter com elas, incidindo
ainda no porquê de serem seres vivos, na sua constituição (raíz, caule, folha, flor e
fruto) na importância do seu crescimento, nos seus habitats, nos fatores que influenciam
o seu crescimento, bem como na sua utilidade e no que oferecem ao homem no dia-adia. Para um melhor aprofundamento da mesma realizamos duas experiencias: a do
“Relvinhas” e a da “Germinação do Feijão”.
É de extrema importância salientar que na abordagem de todos os conteúdos
eram explorados antecipadamente os conhecimentos prévios dos alunos sobre os
diversos assuntos, uma vez que estes devem ser valorizados, para que possam construir
estruturas mentais, que lhes permitam descobrir e redescobrir outros conhecimentos,
caraterizando, assim, uma aprendizagem prazerosa e eficaz (Ausubel, 1976).
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3.2.4. Área de Expressão e Educação: Físico-Motora, Musical, Dramática e
Plástica
De acordo com o que se encontra explícito na LBSE (2005, art.7.º, c)) a escola
deve “proporcionar o desenvolvimento físico e motor, valorizar atividades manuais e
promover a educação artística, de modo a sensibilizar para as diversas formas de
expressão estética, detetando e estimulando aptidões nesses domínios”. Assim, as
formas de arte fazem parte da vida e da essência do ser humano, permitindo-lhe
desenvolver vertentes basilares da sua vida tais como a motricidade, a afetividade e a
cognição. Pela expressão artística é possível à criança a estruturação e expressão do seu
pensamento, sentimentos, a interpretação da realidade que lhe está próxima, ser criativa,
desenvolver o seu equilíbrio emocional, formar a sua personalidade e afirmar a sua
própria identidade, promovendo a interação e o autoconhecimento, além de facilitar a
própria transmissão de conhecimentos noutros domínios cognitivos.
A área das Expressões no 1.º CEB encontra-se dividida em quatro áreas, cada
uma delas mantendo a sua especificidade própria, mas organizando-se de forma
integrada sob a designação genérica de Expressões Artísticas, que passaremos a
descrever.

3.2.4.1.

Área de Expressão e Educação Físico-Motora

A área da Expressão e Educação Físico-Motora “assegura condições favoráveis
ao desenvolvimento social da criança, principalmente, pelas situações de interação com
os companheiros, inerentes às actividades” (ME, 2004: 35).
No que concerne ao desenvolvimento desta área, não tivemos muitas ocasiões
para desenvolver atividades, devido ao facto de a expressão motora se encontrar
implícita no horário da turma, num dia em que não ocorria a nossa prática pedagógica.
Todavia, sempre que possível eram desenvolvidas atividades de forma a promover o
desenvolvimento de capacidades motoras, através do recurso a jogos de estratégia e
manipulação de objetos, permitindo que as crianças desenvolvessem a motricidade
global e a motricidade fina.
Neste sentido, conseguimos levar a cabo algumas atividades, nomeadamente
coreografias das músicas que seriam apresentadas pela turma na festa de Natal.Com o
desenvolvimento destas atividades, pretendia-se que cada aluno combinasse
“deslocamentos, movimentos não locomotores e equilíbrios adequados à expressão de
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movimentos (…) de acordo com uma estrutura rítmica e melodia de composições
musicais” (ME, 2004: 57).

3.2.4.2.

Área de Expressão e Educação Musical

Cada vez mais se reconhecem os benefícios que a música estimula em ambiente
educativo, uma vez que “ajuda a equilibrar as energias, desenvolve a criatividade, a
memória, a concentração, a auto-disciplina, a socialização, além de contribuir para a
higiene mental, reduzindo a ansiedade e promovendo vínculos” (Chiarelli e Barreto,
2005). Neste âmbito, é de extrema importância proporcionar aos alunos atividades
musicais, visando o seu desenvolvimento e das suas capacidades sensoriais, bem como
o desenvolvimento da concentração, da perceção, da memória, da cognição, da
expressão das emoções e da socialização.
De acordo com o ME (2004: 72) “as actividades musicais a desenvolver devem
atender à necessidade de a criança participar em projectos que façam apelo às suas
capacidades expressivas e criativas”. Indo de encontro ao explícito, procurámos
desenvolver, junto dos alunos, atividades musicais de exploração do universo sonoro,
ajudando-os a desenvolverem competências auditivas, rítmicas, e atividades que
envolvessem a entoação de canções, estabelecendo-se uma ponte entre esta área e o
domínio da linguagem oral, contribuindo assim para a discriminação de sons,
enriquecimento do vocabulário, articulação verbal e uma exploração lúdica das
temáticas exploradas. Desta forma, tentámos tornar as aprendizagens das mesmas mais
profícuas e concomitantes, proporcionando assim a transformação dos conteúdos
estudados em canções, motivando a memorização, quer da música quer dos
conhecimentos expostos nas letras.
Esta área disciplinar, constitui assim, um inegável potencial pedagógico, ao
incentivar a participação dos alunos na exploração destas estratégias através de jogos de
reprodução, ajudando o aluno a construir a base do seu desenvolvimento (ME, 2004).
Procurámos igualmente conjugar a expressão musical com a expressão motora,
considerando importante que a criança se habituasse a movimentar-se ao som da música
explorando os próprios movimentos, desenvolvendo a coordenação motora bem como a
apreensão de aspetos musicais como é o caso do ritmo.
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Assim, esta foi uma das áreas de expressão mais utilizada, uma vez que a
recorrência a atividades músicas era feita sempre que possível. De entre as ações
mencionadas destacamos as seguintes atividades: a audição e consecutiva reprodução de
diversas rimas e lengalengas, utilizando a canção “O Jogo das Rimas”, a audição das
canções “A sementinha”, relativa aos conteúdos abordados na área de Estudo do Meio e
as canções “As figuras geométricas”, e “Os números a cantar”, bem como outras
músicas referentes ao cd do Alfa, coexistindo deste modo um momento de
interdisciplinaridade com a área da matemática. Também, como motivação inicial,
recorremos a canções como “Os ditongos a cantar” e “Anda comigo ver os aviões”, de
modo a motivar os alunos, neste caso para a indução de conhecimentos sobre a língua
portuguesa.
Foram ainda exploradas canções alusivas ao Natal, (“É Natal” e “O pai natal está
a chegar”), bem como uma dança referente à música “Beijinhos de Esquimó”
pretendendo desenvolver nos alunos a reprodução de melodias, o ritmo, a exploração do
corpo, bem como a adequação dos gestos ao ritmo da música e o desenvolvimento
auditivo. Assim, as crianças podem exprimir sentimentos, através dos gestos e da
entoação da canção, desenvolvendo a afetividade e desinibindo-se.
Uma outra atividade a salientar alude à deslocação de toda a comunidade
escolar, da Escola Básica do Bonfim, à rua para deste modo podermos “Cantar as
Janeiras”, visando assinalar o “Dia de Reis”. Esta atividade cultural promoveu em todas
as crianças, desta instituição, um grande momento de interação social, importante como
salienta Kamii (1995), pelo convívio, cooperação, desenvolvendo nos alunos “atitudes e
valores relacionados com a responsabilidade, tolerância, solidariedade, cooperação,
respeito pelas diferenças e interajuda. Sendo a escola, uma instituição em que os alunos
participam, sendo um lugar privilegiado para a vivência e aprendizagem do modo de
viver em sociedade” (ME, 2004: 110).

3.2.4.3.

Área de Expressão e Educação Plástica

No que concerne à área de expressão e educação plástica, o ME (2004: 89)
defende que “a manipulação e experiência com os materiais, com as formas e com as
cores permite que, a partir de descobertas sensoriais, as crianças desenvolvam formas
pessoais de expressar o seu mundo interior e de representar a realidade”.
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Nesta perspetiva, a Expressão Plástica é um dos meios que permitem à criança
exteriorizar e comunicar, de forma particular, o modo como observa o mundo que a
rodeia, manipulando a matéria, de forma criativa. É uma necessidade que a criança
sente, de compartilhar com os outros, o seu estado emocional e apresenta-se como um
meio de aquisição permanente de noções da realidade onde se insere. De forma análoga,
a expressão criadora plástica tem por trás do saber fazer, um saber ser, saber pensar, um
saber agir, dominando, criativa e imaginativamente, os objetos plásticos de forma
livre14.
Assim, a necessidade natural que a criança tem de exprimir e de comunicar
sensações corporais, sentimentos de alegria, tristeza e serenidade, desejos, ideias,
curiosidade, experiências e emoções, impõe que o professor, como orientador, a ajude a
exprimir-se pela pintura, pelo desenho, pelos trabalhos manuais ou por qualquer outra
expressão.
Indo de encontro ao exposto, ao longo da nossa prática pedagógica procurámos,
desenvolver atividades visando o desenvolvimento dos alunos, ajudando-os a adquirir
diversas capacidades subjacentes a esta área. Assim, uma das técnicas mais exploradas
foi o desenho, uma vez que é uma das atividades fundamentais de expressão que deve
ocorrer com alguma frequência e de forma livre, permitindo assim o desenvolvimento
da expressividade por parte do aluno. Neste sentido, trabalhámos o desenho em
inúmeras atividades como forma de representação de um dado conteúdo,
nomeadamente: sobre a família (na qual desenharam e pintaram a sua família numa
dada tarefa), sobre o Natal, as plantas, os direitos e deveres dos alunos e sobre as
histórias referentes ao livro “Dez dedos, dez segredos”, entre outras.
Estas atividades, contribuíram para o desenvolvimento da motricidade fina, para
o aperfeiçoamento do desenho e do grafismo, bem como do ato de pintar, a
sensibilidade quinestésica, estimulando, ainda, no aluno a criatividade (“poiésis” vs
“mimésis”), fator deveras importante, pois como reitera Rocha (1988: 121), “a
criatividade é essencial em sala de aula, pois é através dela que a criança se desenvolve,
tendo a oportunidade de expressar as suas aptidões, criando e mostrando a sua
originalidade, o que faz de cada um de nós, seres únicos e irrepetíveis”.

14

Fonte: http://ticposgraduacao.wordpress.com/a-importancia-das-expressoes/expressao-musical-2/,

consultado a 6 de outubro de 2013
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Para além do desenho, proporcionámos ainda à turma a elaboração de um
“porta-lápis”, recorrendo à pintura de um rolo de papel higiénico, através do recorte e
colagem de um molde em cartolina, relativo à figura de uma rena. Esta atividade
contribuiu, para o desenvolvimento da motricidade fina, tal como se encontra explícito
no Programa do 1ºCEB do ME (2004: 90).
Uma outra atividade desenvolvida nesta área, foi a elaboração de um postal
alusivo ao Natal, para os alunos oferecerem aos seus pais. Neste contexto, os alunos
tiveram de recortar e colar moldes, relativos à figura de um Pai Natal, que colaram na
capa do postal, feito em cartolina, com o objetivo de o decorar. No interior, os alunos
tiveram de redigir uma pequena mensagem de Natal, sugestiva e rica em afeto e carinho,
adequada à época, realizando desta forma um breve momento de interdisciplinaridade
com a área de Português.

3.2.4.4.

Área de Expressão e Educação Dramática

Desde a sua chegada ao mundo, a criança descobre o corpo e as suas
possibilidades de ação e de exploração e, progressivamente, adquire uma expressão
corporal estruturada. Desta forma, a educação artística, é essencial para o crescimento
intelectual, social, físico e emocional das crianças e jovens. Sendo a atividade dramática
fortemente globalizadora, contemplando as dimensões a nível da plástica, do som, da
palavra e do movimento em ação, torna-se uma área privilegiada na educação artística.
De acordo com o ME (2004: 77) “as actividades de exploração do corpo, da voz,
do espaço, de objectos, são momentos de enriquecimento das experiências que as
crianças, espontaneamente, fazem nos seus jogos”. Assim, a exploração desta expressão
deve ser realizada através de situações imaginárias, que deem oportunidade a que a
criança, pela vivência de diferentes papéis, se reconheça melhore e entenda melhor o
outro.
Neste sentido, a Expressão Dramática é uma prática que põe em ação a
totalidade da pessoa, favorecendo, através de atividades lúdicas, uma aprendizagem
transversal

(cognitiva,

afetiva,

sensorial,

motora

e

estética),

facilitando

o

desenvolvimento holístico do indivíduo e promovendo vivências, (re) construtivas de
significações sociais. É, portanto, uma oportunidade singular, de aprofundamento e de
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incentivo à sua criatividade (Nélinha Jardim15). A expressão dramática é assim um dos
meios mais valiosos e completos de educação. A amplitude da sua ação, abrange quase
todos os aspetos importantes do desenvolvimento da criança e a grande diversificação
de formas que pode tomar, faz com que possa ser regulada conforme os objetivos, as
ideias e os meios de que se dispõe, tornando-se por excelência a principal forma de
atividade educativa.
De modo a proporcionar o desenvolvimento de todas as competências já
referidas, proporcionámos aos alunos algumas atividades semanais referentes a esta
área, nomeadamente a leitura, a exploração e sucessivas dramatizações, das histórias do
livro “Dez dedos, Dez segredos”, do plano nacional de Leitura (PNL), recomendado
pelo agrupamento de Escolas da Área Urbana da Guarda. Proporcionámos ainda aos
alunos as dramatizações de duas peças de teatro, sendo estas “Os presentes para o
menino Jesus” e “Feliz Natal”, que tiveram a oportunidade de apresentar na festa de
Natal da escola. “ As crianças gostam de apresentar as suas criações aos companheiros e
aos pais. Estes momentos de partilha são, também um enriquecimento da experiência
pessoal” (ME, 2004: 82).

15

Fonte:
http://ticposgraduacao.wordpress.com/a-importancia-das-expressoes/material-de-apoio/,
consultado a 6 de outubro de 2013
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4. Reflexão e autoavaliação da Prática de Ensino Supervisionada
no Pré-escolar e no 1º CEB

“Aprender a ensinar é um processo que dura toda a vida e os professores competentes forjam-se
numa atitude de disponibilidade contínua de aprendizagem, conjuntamente com uma análise e
reflexão cuidadosas.” (Arends, 1995:27)

A PES desempenha um fator crucial entre teoria e prática, que aproxima o
educador/professor estagiário da realidade concreta e do futuro campo profissional.
Assim, deve fornecer aos futuros educadores/professores, condições para que os
diferentes saberes aprendidos se revertam em capacidades específicas no exercício
docente, podendo conter aptidões tais como a autonomia, o domínio de conteúdos e de
metodologias de ensino, competências reflexivas, uma visão ética e política da realidade
da prática profissional, conhecimentos culturais, o respeito pelos educandos e pela
comunidade educativa, de modo a torná-lo, num profissional responsável,
nomeadamente quanto à sua própria formação continua (Miranda, 2008).
Neste contexto, a prática de ensino supervisionada é uma parte importante, do
currículo na formação do futuro educador/professor porque representa a oportunidade
de experimentar e realizar, na prática, o conhecimento teórico adquirido no decorrer da
sua formação académica. Deste modo, ao refletir sobre a prática pedagógica, sinto que
deste processo resultou um percurso evolutivo, tanto ao nível pessoal como profissional,
contribuindo gradualmente, para a aquisição de competências e para a abertura de
perspetivas criativas, colocando em prática a teoria consultada, interpretando-a e
personalizando-a, de acordo com as realidades dos contextos vividos nas valências de
Educação Pré-Escolar e de 1º CEB: instituições, comunidades e grupo/turma.
Realizando um balanço pessoal deste percurso palmeado até esta etapa final,
consideramos que foi extremamente positivo, para a minha formação a nível pessoal e
profissional. O facto de ter de saber lidar com algumas frustrações e angústias fez-me
crescer enquanto pessoa e o contato com a realidade educativa concedeu-me bases para
a minha futura vida profissional, o que me fez evoluir enquanto futura docente.
Todo este processo de mestrado que abarca duas vertentes distintas, Pré-Escola e
1.º CEB, deu-nos a oportunidade de contatar com crianças de diferentes faixas etárias,
tornando-se assim numa ocasião bastante enriquecedora, na medida em que reforçamos
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a ideia de que as crianças passam por diferentes estádios de desenvolvimento e que os
conteúdos e níveis de dificuldade, devem ser planificados e abordados tendo em conta o
estádio em que a criança se encontra.
No que diz respeito à minha postura, considero que possuo alguma desenvoltura
no campo dos diversos domínios, evidenciando uma boa capacidade de transposição
didática, pondo em prática diversas metodologias. Procurei criar situações e
instrumentos didáticos propícios ao enriquecimento cultural e cognitivo das
crianças/alunos. Ao longo da PES I e II senti-me sempre motivada, facto que se refletiu
na elaboração/preparação dos planos de atividade/aula, que apresentaram sempre
estratégias e atividades criativas, diversificadas e funcionais. Neste campo, as
planificações foram sempre executadas com bastante rigor e coerência, sendo capaz de
adequar os objetivos aos conteúdos a aprofundar.
No que concerne à minha postura, procurei que esta fosse sempre correta, firme
e de recetividade às críticas e sugestões, que me permitiram avançar e evoluir, o que se
revelou na desenvoltura com que selecionava os conteúdos, as estratégias e atividades,
de acordo com o nível etário e de desenvolvimento dos educandos. Na execução dos
planos, que revelavam o apoio documental e o rigor que ininterruptamente nortearam o
meu trabalho, procurei sempre organizar com coerência as várias etapas, conseguindo
uma passagem muito harmoniosa entre os vários momentos da aula. Existiu assim,
sempre a preocupação de transmitir com rigor, aos educandos, os conhecimentos
científicos através da utilização de métodos e meios diversificados, de modo a motiválos para aprendizagens profícuas, desenvolvendo metodologias diversificadas e
interdisciplinares, ocorrendo assim, uma sequência e interligação entre as áreas de
saber.
Utilizei, sobretudo, uma pedagogia direta e relacional, pois a variedade de
situações implicou uma enorme flexibilidade da minha parte, tentando expor os
conteúdos de uma forma mais direta, mas seguindo sempre o pensamento de Rousseau
(Citado por Marques, 1985: 47), que afirma que “educar não é encher a mente da
criança com factos e noções, mas ajudar a criança a pensar e a raciocinar, dando-lhe o
gosto pela aprendizagem e pelo conhecimento”, pois o mais importante é que o aluno
“aprenda a aprender”, ou seja, aprenda a ser capaz de adquirir os conteúdos e de os
empregar em diversos contextos, permitindo-me desta forma, concluir que aprender não
é tarefa fácil, mas ensinar é tremendamente mais difícil (Cabanas, 2002).
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Ao longo das regências, procurei ter sempre em atenção os objetivos
estabelecidos pela LBSE (2005, artigo 7.º a)), em prol do desenvolvimento integral,
global do aluno, fomentando capacidades em todos os domínios disciplinares, pois o
professor deve “assegurar uma formação geral comum a todos os alunos que lhes
garanta a descoberta e o desenvolvimento dos seus interesses e aptidões, capacidades de
raciocínio, memória e espírito crítico, criatividade, sentido moral e sensibilidade
estética, promovendo a realização individual em harmonia com os valores da
solidariedade social”.
Neste âmbito, outro dos meus objetivos, foi o de fomentar nos educandos
também uma aprendizagem por descoberta, encorajando-os a organizar e preparar as
suas próprias aprendizagens, destacando assim atitudes mais autónomas e por
conseguinte, mais responsáveis, promovendo ainda uma aprendizagem ativa, na qual a
criança deve ter um papel ativo nas suas aprendizagens e, para isso, deve aprender
através da experiência e da ação, recorrendo ainda a metodologias diferenciadas,
contribuindo para o progresso dos alunos.
Um outro aspeto positivo que ocorreu ao longo das minhas regências, está
relacionado, com a diversidade de materiais que elaborei e apresentei à turma, tendo
estes como finalidade captar a atenção da mesma de uma forma atrativa e apelativa,
facilitando o processo de ensino e aprendizagem.
Ao longo deste processo, demonstrei ter uma boa expressividade comunicativa,
visto ser capaz de gerir situações imprevistas de forma eficaz e de imprimir
flexibilidade ao cumprimento da planificação, quando as situações o exigiram e tendo
uma boa capacidade de gestão do espaço. No que diz respeito à relação com as crianças,
foi muito positiva, tendo desde o início uma relação muito afetiva com as mesmas. No
desenrolar das minhas práticas pedagógicas senti-me muito responsável pelo
desenvolvimento de cada uma, tentando deste modo em cada atividade promover o
enriquecimento vocabular, a ampliação de novos conhecimentos, o desenvolvimento do
espírito de solidariedade, interajuda e cooperação, bem como promover o diálogo entre
o grupo, desenvolvendo desta forma a linguagem e a comunicação das crianças, e
através deste tentei ainda transmitir importantes conhecimentos sobre as temáticas
abordadas. Ao longo deste período, fui demostrando aos educandos que poderiam
confiar em mim e por isso expressarem sentimentos e vivências importantes para eles,
fomentando um ambiente de espirito de participação, de confiança e respeito entre
ambos, sendo este também, um dos meus principais objetivos enquanto futura docente,
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contribuindo deste modo para um processo de ensino e aprendizagem mais profícuo,
pois “a relação entre professor e aluno, deve ser uma relação afectiva semelhante àquela
que é estabelecida entre mãe e filho” (Chânteau, 1975: 235).
No que concerne ao meu relacionamento com a comunidade educativa, penso ter
sido bastante positivo, existindo uma boa relação entre mim, as assistentes operacionais
e educadores/professores das instituições e principalmente com a educadora e
professora cooperante, ocorrendo sempre interajuda e cooperação nas atividades
pedagógicas, o que me transmitiu saberes importantíssimos para a minha formação e
evolução.
Porém, nem tudo foi perfeito e deparei-me também com alguns momentos de
dificuldade ao longo da prática que, com o decorrer do tempo, foram sendo colmatadas.
Assim, uma das grandes dificuldades que senti, centrava-se no controlo do grupo/turma,
quanto à disciplina a ser mantida na sala de aula, pois julgo ser importante a existência
de normas e regras, como o respeito pelo outro, sendo esta a base para que exista um
bom funcionamento numa aula. Nunca houve um descontrolo da turma, apesar de em
alguns momentos ter sentido um pouco de dificuldade, em saber atuar em algumas
situações de conversas paralelas ou de “ruído de fundo” e até mesmo, de distração por
parte das crianças.
Um outro aspeto que aprendi a melhorar, centrou-se no facto de saber gerir
melhor o tempo ao longo de algumas atividades, de modo a que estas não fossem de
longa duração, pois verifiquei que as crianças se começavam a “cansar”, ficando
distraídas. Senti ainda uma maior dificuldade para conseguir lidar com agitação das
crianças em dadas atividades de cariz lúdico, visto que ficavam muito entusiasmadas, o
que por vezes tornava difícil a explicação de regras e conteúdos.
Concluo assim, que ao longo deste tempo de prática pedagógica aprendi muito, o
que foi muito importante para a minha formação. Parti para esta aventura consciente das
minhas limitações, mas também de que fiz e faço diariamente um trabalho preparatório
que me permite corresponder às expectativas estabelecidas para novos docentes.
Fazendo uma introspeção de todo o meu percurso, concluo que todas as experiências
vividas e os conhecimentos teóricos adquiridos foram gratificantes e contribuíram para
o meu crescimento a todos os níveis. Foram muitos os momentos de trabalho árduo,
compensados com a vivacidade e vontade de aprender das crianças, com a sua alegria,
brincadeiras e acima de tudo com o amor e carinho com que sempre me presentearam.
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Apesar das dificuldades e entraves que ocasionalmente foram surgindo, foi um estágio
repleto de aprendizagens e emoções.
Por tudo o que ficou exposto considero que atingi as competências necessárias,
conseguindo um bom desempenho na minha prática pedagógica, progredindo
gradualmente, procurando superar as falhas que senti no início e apresentando sempre
um trabalho regular. No entanto, sinto ter ainda um longo caminho de aprendizagem a
percorrer e que esta experiência foi, apenas, uma ínfima amostra do caminho que ainda
tenho pela frente.
Tornou-se, assim, crucial vivenciar todas as situações decorrentes ao longo deste
período, pois a aprendizagem adquire-se sobretudo através da experimentação, e tal
como reitera Peterson (2003: 67) “é preciso um conjunto de exercícios e de
aprendizagens para se tornar um bom professor”.
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III Capítulo
Educação Rodoviária: Segurança e Prevenção de Acidentes
Rodoviários

Ao longo deste capítulo, apresentamos as linhas que orientam as opções
metodológicas da presente investigação pedagógica sobre a temática “Educação
Rodoviária: Segurança e Prevenção de Acidentes Rodoviários”.
Neste sentido, começamos por realizar uma breve abordagem a esta
problemática bem como às questões que orientam o estudo. De seguida, apresentamos
uma prática docente relacionada com a superação do problema, apresentando as
metodologias, os objetivos os procedimentos, bem como a análise dos resultados
obtidos através da avaliação efetuada aos educandos.
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1. Aprofundamento do problema/tema escolhido
“ (…) a preparação do futuro não se faz sem audácia e imaginação, não apenas no campo de
conhecimentos e da produção, mas também no campo da sensibilidade e dos valores”.
(Perrenoud,1999: 12)

1.1.

Educação para a cidadania

A prática da cidadania, tal como salienta a Direção Geral de Educação (2012)16,
constitui um processo participado, individual e coletivo, que apela à reflexão e à ação
sobre os problemas sentidos por cada um e pela sociedade. O exercício da cidadania
implica, por parte de cada indivíduo e daqueles com quem interage, uma tomada de
consciência, cuja evolução acompanha as dinâmicas de intervenção e transformação
social.
Enquanto processo educativo, a educação para a cidadania, considerada uma
prioridade de toda a educação básica emergindo no Sistema Educativo face aos
inúmeros desafios que aparecem diariamente na nossa sociedade, tem como principal
objetivo promover nas crianças e jovens, o conhecimento, a compreensão, as
capacidades, as atitudes e os valores que lhes permitam estar informados dos seus
direitos, responsabilidades e deveres, ajudando-os a desempenhar um papel ativo na
sociedade onde estão inseridos e levando-os à consciencialização do seu papel enquanto
bom cidadão.
Nesta perspetiva e tal como defendem os autores Henriques, Rodrigues, Cunha
& Reis (2000: 125) “no exercício das suas funções, de educação e socialização, a escola
deve preparar as novas gerações para a participação responsável na sociedade, o que
implica ajudá-las a viver uma cidadania no espaço escolar”, sendo assim, indispensável
uma estratégia global de uma educação para a cidadania ao longo do período escolar dos
nossos educandos.
Torna-se, assim, importante afirmar, que a educação para a cidadania, ao longo
de toda a vida se baseia em quatro pilares importantíssimos, sendo estes aprender a
conhecer, aprender a fazer, aprender a viver juntos e aprender a ser. Estas ideias
encontram-se explícitas no Relatório coordenado por Delors para a Unesco, “Educação
– um Tesouro a Descobrir” (1996).
16

Fonte: http://www.dgidc.min-edu.pt/educacaocidadania/, consultado a 21 de maio de 2013
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Neste sentido, e tal como preconiza o ME (2009: 15), um dos objetivos
pedagógicos dos educadores e professores é o de “promover o desenvolvimento pessoal
e social da criança com base em experiências de vida democrática numa perspetiva de
educação para a cidadania”. É nesta vivência que se insere a área da Formação Pessoal e
Social, considerada área integradora de todo o processo de educação. Ela “deverá dotar
a criança, de acordo com as fases de desenvolvimento, com a aquisição de espírito
crítico e a interiorização de valores espirituais, estéticos, morais e cívicos”. Neste
contexto cabe ao educador/professor promover na criança atitudes e valores que a
ajudem a tornar-se um cidadão consciente e solidário, capacitando-o para a resolução de
problemas da vida.
Assim sendo, a educação para a cidadania visa contribuir para a formação de
pessoas responsáveis, autónomas, solidárias, que conhecem e exercem os seus direitos e
deveres em diálogo e no respeito pelos outros, com espírito democrático, pluralista,
crítico e criativo, tendo como referência os valores dos direitos humanos.
Educar para a cidadania, no entanto, não é tarefa fácil, pois torna-se um conceito
difícil de explicar às crianças mais pequenas, uma vez que não é palpável, não tem
cheiro nem sabor, sendo um conceito abstrato que só se pode concretizar na forma como
cada um de nós vive verdadeiramente em sociedade. Assim, este é um conceito que
deve ser vivenciado pela criança desde que esta começa a ter consciência de tudo o que
se passa à sua volta e, quanto mais possibilidades tiver de participar ativamente na
sociedade em que se encontre inserida, maiores serão as possibilidades de se tornar um
adulto crítico responsável e solidário.
A Pré-escola/Escola

constitui-se assim,

num

importante contexto

de

aprendizagem e exercício da cidadania e nela se refletem preocupações transversais à
sociedade, que envolvem diferentes dimensões da educação para a cidadania, tais como:
educação para os direitos humanos, educação ambiental/desenvolvimento sustentável,
educação rodoviária, educação financeira, entre outras.
Sendo estes temas transversais à sociedade, a sua inserção no currículo requer
uma abordagem transversal, tanto nas áreas disciplinares como nas não disciplinares,
bem como em atividades e projetos, desde a educação pré-escolar ao ensino secundário,
de acordo com os princípios definidos no Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho. As
diversas dimensões da educação para a cidadania são já objeto de trabalho em muitas
Pré-escolas/Escolas, quer transversalmente, quer através de ofertas curriculares
específicas e de projetos.
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Torna-se portanto, importante que desde cedo se eduque a criança para a
cidadania incutindo nela valores, regras e responsabilidades, pois desde os primeiros
anos que a cidadania se encontra relacionada com o desenvolvimento pessoal social e
emocional de cada criança. Assim, as crianças com autoconfiança e com um bom
desenvolvimento do sentido de responsabilidade irão tornar-se melhores cidadãos, mais
críticos e responsáveis.
Contudo é importante ressalvar que educar para a cidadania não pode ser “a
'fabricação' de indivíduos socialmente preparados para assumirem mecanicamente as
normas, regras e valores da sua comunidade”. Pelo contrário, deve ser a “criação de
condições favoráveis à construção de uma identidade própria” (Barbosa, 2001: 89).
Deste modo o educador/professor poderá tornar-se em alguém “que ajuda os seus alunos
a encontrar, organizar e gerir o saber, guiando mas não modelando os espíritos e
demonstrando grande firmeza quanto aos valores fundamentais que devem orientar toda
uma vida, tal como reitera Delors et al. (1996: 133) citado por Freire-Ribeiro (2008:
43). Podem ainda acompanhar a evolução dos seus educandos, passando-lhes para a
mão a “condução” da sua própria aprendizagem, sempre com o objetivo de os preparar
para serem condutores críticos do seu próprio conhecimento, adquirindo uma certa
autonomia.
Para concluir e perante a diversidade e complexidade das sociedades do nosso
tempo, a experiência de vida não basta para a formar o cidadão, tornando-se por isso
necessária uma educação integral, inclusiva e ao longo de toda a vida.

1.2.

A Sinistralidade Rodoviária
“A coisa mais importante no mundo é, sem dúvida, a vida de um ser humano”.
(Castaño Pardo, 1989: 11)

Uma das componentes transversais à nossa sociedade e que diz respeito à
Educação para a Cidadania é a Prevenção e Segurança Rodoviária. É este o tema
específico deste trabalho, pois a segurança e prevenção constituem condição essencial,
nos diversos aspetos relacionados com a qualidade de vida.
O aumento da intensidade do tráfego resulta da extraordinária importância que
os transportes assumem nas sociedades atuais: são melhores meios de transporte e de
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vias de comunicação e possibilitam a circulação a velocidades cada vez maiores. Por
outro lado, tem aumentando seriamente, por todo o mundo, a insegurança nas estradas,
provocando inúmeros acidentes com uma subida vertiginosa do número de mortos e
feridos, o que acarreta consequências gravíssimas a vários níveis (de índole material,
pessoal, moral, etc.).
Nesta perspetiva e como salientam Rosas & Meireles-Coelho (2011: 103) “o
tráfego rodoviário constitui um sistema complexo, no qual o seu desenvolvimento
acarretou mudanças culturais significativas, no relacionamento entre as pessoas e a
sinistralidade rodoviária transformou-se numa doença social”.
Os países da União Europeia apresentam taxas de sinistralidade rodoviária
diferentes. Essas diferenças têm a ver com o desenvolvimento de cada país e simultaneamente com as políticas adotadas em relação a este problema considerado de saúde
pública.
O impacto social e económico da sinistralidade rodoviária obriga a uma
intervenção ativa e empenhada por parte das entidades responsáveis, uma vez que a
segurança rodoviária se tem tornado numa preocupação crescente das sociedades. Como
se encontra explícito no Manual de Educación Vial (MI, 2003a), constata-se que nos
países da União Europeia existem inúmeras iniciativas, com vista a tratar a prevenção
de acidentes de trânsito e a redução das suas consequências através de diferentes tipos
de ações, nas quais se destacam, por um lado, a proteção física das crianças e por outro,
o ensino da educação para a segurança rodoviária a longo prazo.
As políticas adotadas, a nível legislativo, bem como a execução de programas e
estratégias de prevenção/sensibilização rodoviária são diversas em diferentes áreas de
intervenção. Em alguns países a educação rodoviária é tema obrigatório nos currículos
escolares.
No que concerne ao nosso país, Portugal, encontra-se no topo das estatísticas
internacionais relativamente ao número de feridos, mortos e incapacitados temporários e
permanentes devido aos acidentes rodoviários. A taxa de mortos por habitante em
Portugal, vítimas de acidentes rodoviários, é superior em quase 50% à da média dos
países da União Europeia. Relativamente aos peões, a situação é ainda mais
desfavorável, apresentando um valor superior ao dobro da média dos países da UE.
Como preconiza Faria (2008: 15) “ a gravidade da sinistralidade rodoviária em
Portugal é admitida por todos, mas poucos terão a noção exacta da dimensão da tragédia
nacional”.
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Na tabela seguinte, podemos observar de forma mais precisa e detalhada os
acidentes de viação com vítimas, feridos e mortos em Portugal desde o ano de 1960 até
2012.
Anos

Acidentes com vítimas
(A)

Feridos
(B)

Mortos
(B)

1960

12.537

14.336

641

1970

22.662

28.849

1.417

1980

33.886

41.101

2.262

1990

45.110

63.329

2.321

2000

44.159

59.924

1.629

2001

42.521

57.044

1.466

2002

42.219

56.585

1.469

2003

41.495

55.258

1.356

2004

38.930

52.009

1.135

2005

37.066

49.249

1.094

2006

35.680

47.137

850

2007

35.311

46.318

854

2008

33.613

43.933

776

2009

35.484

46.414

737

2010

35.426

46.561

741

2011

32.541

42.162

689

2012

29.867

38.250

573

Tabela nº9: Acidentes de viação com vítimas, feridos e mortos em Portugal
Fontes/Entidades: ANSR/MAI, PORDATA

Examinando os dados expostos, podemos concluir que os números de acidentes,
bem como o número de mortos e feridos que destes advêm, são assustadores, tendo sido
no ano de 1990 que se registou um maior pico de sinistralidade rodoviária (45.110) e
por consequência um maior número de feridos (63.329) e mortos (2.321).
Apesar destes números, podemos observar que a partir do ano 2000 os valores
de sinistralidade têm vindo a diminuir significativamente, sendo no ano 2012 que se
regista um menor número de acidentes (29.867), feridos (38.350) e mortos (573),
relativamente aos anos anteriores.
Segundo o porta-voz, do Comando Nacional da GNR, Marco Cruz citado por
Margato (2013: 46), os condutores têm “melhorado o seu comportamento e atitude”,
apontando ainda como explicação para a melhoria dos resultados da sinistralidade

124

rodoviária “as ações de prevenção que têm sido realizadas nos últimos tempos”, tanto
pela PSP como GNR, cada vez mais presentes nas nossas estradas, sensibilizando os
utentes para os perigos e comportamentos seguros a adotar.
No entanto, os números de sinistralidade rodoviária continuam muito elevados,
levando-nos a refletir sobre os mesmos e sobre as medidas a adotar para que estes
continuem a diminuir.
Os dados publicados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) revelam ainda,
que os acidentes rodoviários são desde há alguns anos, a principal causa de óbito no
escalão etário compreendido entre os 5 e os 34 anos, em comparação com outras causas,
como as doenças do aparelho respiratório, do aparelho circulatório entre outras, como se
pode observar no gráfico seguinte:

Gráfico nº14: Principais causas de óbito em Portugal, por grupos etários
Fontes/Entidades: Prevenção Rodoviária Portuguesa

No tratamento destes dados, as estatísticas desempenham um papel fulcral, pois
através delas é possível determinar as deficiências do sistema rodoviário e assim
implementarem-se medidas adequadas para a resolução dos problemas detetados.
Segundo o Ministério da Administração Interna (2003: 3) “morrem em média,
por dia, em consequência de acidentes de viação, cerca de quatro pessoas e ficam
feridas perto de cento e cinquenta e cinco, das quais 8,5% em estado grave”.
Todavia, estes dados tornam-se muito mais assustadores, nomeadamente quando
as estatísticas nos informam que a maior causa de morte infantil em Portugal são
precisamente os acidentes rodoviários.
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De acordo com os dados fornecidos pela Autoridade Nacional de Segurança
Rodoviária17 entre 2007 e 2011 registaram-se mais de 16 mil crianças vítimas de
acidentes rodoviários das quais se verificaram 88 vítimas mortais em crianças menores
de 14 anos, 807 feridos graves e 15.549 feridos ligeiros, tal como se pode observar na
seguinte tabela:
0-1 ano

2-5 anos

6-9 anos

10-14 anos

Total

Mortes

11

20

21

36

88

Feridos Graves

32

172

202

401

807

Feridos ligeiros

1.069

3.460

4.276

6.744

15.549

Total

1.112

3.654

4.499

7.181

16.446

Tabela nº 10: Número total de crianças vítimas de acidentes rodoviários entre 2007 e 2011 em Portugal
Fontes/Entidades: Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária

No gráfico seguinte, podemos observar a percentagem do número total de
vítimas, divididos por faixa etária, de acidentes rodoviários entre 2007 e 2011 em
Portugal.

Gráfico nº15: Total de vítimas de acidentes rodoviários entre 2007 e 2011 em Portugal
Fontes/Entidades: Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária

Após a análise do mesmo, podemos concluir que o número de vítimas de
acidentes rodoviário tem mais incidência nos grupos etários dos 10 aos 14 anos e dos 6
aos 9 anos. Todavia, a evolução da sinistralidade nos últimos 5 anos tem mostrado um
17

Fonte: http://www.ansr.pt/default.aspx?tabid=57, consultado a 21 de maio de 2013
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consistente decréscimo (o número total de vítimas desceu 21,1%), sendo de salientar
que o número de mortos caiu para menos de metade. No entanto, em 2011, 2.936
crianças ainda sofreram lesões corporais em acidentes de viação, o que mostra que ainda
há um enorme trabalho pela frente.
No próximo gráfico, podemos observar o tipo de vítimas envolvidas nestes
acidentes, entre 2007 e 2011.

Gráfico nº16: Tipo de vítimas de acidentes rodoviários entre 2007 e 2011 em Portugal
Fontes/Entidades: Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária

De 2007 a 2011, mais de metade das crianças que sofreram lesões corporais em
acidentes rodoviários, eram passageiros de veículos ligeiros: 52,3% morreram, 37,5%
ficaram feridos com gravidade e 58,7% tiveram ferimentos ligeiros. Das crianças
vítimas de atropelamento 35% morreram, 48% ficaram feridos com gravidade e 30%
tiveram ferimentos ligeiros.
Na verdade, a frieza destes números impõem uma reflexão profunda na forma de
abordagem desta problemática, porquanto o seu debate se traduz na defesa do direito à
vida, da dignidade do ser humano e, em ultima análise, dos Direitos do Homem.
Neste contexto, o Plano Nacional de Prevenção Rodoviária (MAI., 2003:4),
aponta alguns dos principais problemas que condicionam a segurança rodoviária em
Portugal, sendo estes:
- Falta de Educação cívica de uma parte significativa de condutores, agravada
pela sensação de impunidade, resultante da pouca eficácia do circuito de fiscalização e
punição do infrator;
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- Comportamentos inadequados, a vários níveis, por parte dos diferentes utentes
da infraestrutura rodoviária, com frequentes violações do Código da Estrada;
-Insuficiente

coordenação

na

promoção

de

campanhas

de

informação/sensibilização dos utentes;
- Infraestrutura Rodoviária com deficiências, em vários níveis;
- Sistema de formação e avaliação de condutores inadequados;
- Insuficiente empenhamento do sistema educativo na educação rodoviária das
crianças e jovens;
Com efeito, a avaliação da situação requer uma especial atenção face à
sinistralidade rodoviária no nosso país. Assim, torna-se urgente enfrentar este problema,
sendo que uma das formas de o fazer, e talvez a mais eficaz, mais segura e duradoura é
Educar para a cidadania.
Neste âmbito e de acordo com a Prevenção Rodoviária Portuguesa (s/d: 7). “uma
das medidas mais eficazes para se alcançar a diminuição da sinistralidade rodoviária, é
sem dúvida, a educação do utente, por forma a induzir-lhe comportamentos adequados
como peão, condutor e passageiro. Essa indução de comportamentos será, porém, mais
sólida e duradora se tiver início nas primeiras fases etárias. Além disso, uma acção
pedagógica realizada, desde cedo, contribuirá também para uma significativa redução
dos acidentes com crianças, utentes particularmente vulneráveis no trânsito. ”
Mas se é difícil mudar o comportamento dos adultos, é tempo/hora de incutir nas
crianças, desde cedo, o comportamento adequado e seguro, que faça frente aos desafios
diários do trânsito. É inútil prepará-las para a vida se não lhes ensinarmos o modo de a
conservar (Santos, 1980: 7).
O ensino da segurança rodoviária, não se limita, como ainda muitos consideram,
ao código da Estrada, mas também se aplica a campos diversificados do
desenvolvimento da criança: psicológico, sensorial, motor, afetivo, intelectual, social,
entre outros.
É neste sentido, que se inicia a crescente preocupação pedagógica face ao
problema da segurança da criança no trânsito. Torna-se assim, urgente responder de
forma pronta e eficaz a todos os perigos rodoviários e, para isso, torna-se importante
privilegiar a Educação Rodoviária nas nossas escolas, desenvolvendo para tal um
conjunto de ações pedagógicas capazes de levar a criança a interiorizar as regras de
circulação, bem como as atitudes e os comportamentos adequados às solicitações
rodoviárias.
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Este tema é uma das áreas onde a formação/informação se tornam
imprescindíveis, daí a sua inserção na lista de prioridades da Direção Geral do Ensino
Básico, dado ao número elevado de acidente rodoviários, nos quais centenas de crianças
perdem anualmente a vida.
Em 2012 foi noticiado que as escolas do 2º e 3ºciclos vão receber orientações do
Ministério da Educação e Ciência (MEC) sobre a criação de uma disciplina de educação
rodoviária a partir do ano letivo 2013/2014. A criação desta disciplina que passará a ser
obrigatória para todos os alunos, tendo como principal objetivo a formação destes para a
cidadania rodoviária, sendo esta, segundo a mesma autora, uma solução para “melhorar
a vida social e comunitária dos alunos” (Gaspar, 2012: 44).

1.3.

Educação Rodoviária

A Educação Rodoviária assume-se, no atual contexto social, como um processo
de formação ao longo da vida que envolve toda a sociedade num esforço conjunto.
“Tendo como finalidade a mudança dos comportamentos e a transformação de
hábitos sociais, a Educação Rodoviária visa, numa perspetiva global, a melhoria da
qualidade de vida e o bem- estar geral das populações. O comportamento em ambiente
rodoviário é inseparável das relações sociais e a Educação Rodoviária indissociável da
formação da pessoa, enquanto cidadão” (Carvalho & Nunes, 2012: 3).
Neste âmbito, Péres & García (1994: 40) definem a educação rodoviária como
“qualquer ação educativa (inicial e contínua) que favorece o desenvolvimento de
conhecimentos, habilidades (cognitivas e comportamentais), hábitos de comportamento,
de valores e atitudes positivas em relação ao tráfego, a fim de melhorar a segurança
rodoviária, reduzindo o número de acidentes e as suas consequências”.
Nesta perspetiva, e como explicita o Plano Nacional de Prevenção Rodoviária
(MAI, 2003: 10) “a Educação Rodoviária deve ser entendida como um processo
pedagógico que proporcione ao indivíduo as motivações, atitudes, conhecimentos e
competências

indispensáveis

à

interiorização

e

enraizamento

de

padrões

comportamentais norteados pela segurança”.
Para Carvalho & Nunes (2012: 4), torna-se num “processo de aquisição de
conhecimentos e desenvolvimento de capacidades que visa a formação do cidadão ao
longo da vida, enquanto passageiro, peão e condutor. Pretende-se assim promover a
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integração segura do indivíduo em, ambiente rodoviário, o que pressupõe uma atitude
crítica e participativa que implica não só a escola e a comunidade educativa mas toda a
sociedade”. Assim, deve constituir-se num processo contínuo e acompanhado nas
diferentes fases do desenvolvimento da pessoa desde a idade pré-escolar, passando
pelos vários níveis de escolaridade, e prolonga-se ao longo das diversas etapas da sua
vida.
Tal como descreve o Artigo 10º, da Carta de Princípios da Educação Rodoviária
no Sistema Educativo (1999), “A Educação Rodoviária deverá constituir tarefa de todos
os agentes educativos, corresponsabilizando igualmente entidades públicas e privadas
que possam transmitir à criança e ao jovem valores sociais, socioeducativos, numa
perspectiva de formação ao longo da vida”.
Este objetivo surge no contexto do desenvolvimento de uma nova conceção
daquelas que deverão ser as linhas orientadoras de uma política eficaz no combate à
sinistralidade rodoviária. De facto, trata-se de começar a “combater o mal pela raiz”!
Como tal, e segundo uma lógica de complementaridade, a Educação Rodoviária surge
como uma proposta decisiva nas vertentes preventivas e formativas das crianças e
jovens, tentando-se, desta forma, encontrar a resposta adequada a uma questão tão grave
e delicada como é esta, e que teima em persistir no âmbito do universo rodoviário
português.
Pretende-se assim, e de acordo com o princípio de satisfação das necessidades
atuais, sem comprometer as gerações futuras, incentivar na população mais jovem a
adoção de comportamentos e atitudes coerentes e conscientes. Mudar a realidade
envolvente de cada pessoa, enquanto indivíduo e enquanto elemento de um coletivo
social do qual faz parte.
O comportamento de cada um influencia e condiciona o do outro, dele
dependendo o bem-estar de todos. Neste processo de construção conjunta e continuada,
a Educação Rodoviária assume uma dimensão pessoal, social e cívica que se traduz sob
a forma de compromisso público e que tem como finalidade última formar cidadãos.
Assim, a Educação para a Segurança Rodoviária, segundo o relatório da
Comissão Europeia (2007) visa promover um maior conhecimento e compreensão das
regras e situações de trânsito, desenvolver competências através da prática e
experiência, reforçando ou alterando atitudes e comportamentos, para uma maior
consciência de risco da segurança pessoal, bem como da segurança dos outos cidadãos.
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Neste contexto, um dos objetivos para o sucesso deste tipo de educação é o de alterar
comportamentos e corrigir atitudes menos positivas.
Prevenir e promover a segurança rodoviária18, envolve um processo de mudança
social, cujo objetivo se traduz na melhoria da qualidade de vida e no bem-estar das
populações. Nesse sentido, o combate à sinistralidade rodoviária tornou-se uma
preocupação da sociedade portuguesa.
Esta situação alarmante que afeta o nosso país, leva-nos a uma necessidade
urgente de prevenir, alertando principalmente os mais pequenos e implementar
programas de educação rodoviária envolvendo todos os setores da sociedade, tais como:
autarquias, instituições de segurança, saúde, comunicação social, transportes,
seguradoras, pais e naturalmente escolas.
Nos últimos anos, têm surgido diversos materiais de apoio a professores, alunos
e pais, resultantes de diversos programas, iniciativas e campanhas de sensibilização
organizados por diversas entidades. Estes programas, elaborados para a prevenção
rodoviária, baseiam-se em metas e princípios, inerentes a este tema, estabelecendo
diversas ações para a população.
De entre alguns dos programas existentes para a prevenção e segurança
rodoviária a Renault19 criou o programa internacional “Segurança para Todos”, tendo
como principal objetivo promover nas crianças comportamentos de prudência, respeito
e cidadania. Este é um projeto desenvolvido em milhares de escolas de todo o mundo.
Em Portugal, este programa conta com o alto patrocínio do Ministério da Administração
Interna. Desde o seu nascimento, em 2000, mais de 8 milhões de crianças em todo
mundo já participaram nas diversas iniciativas do mesmo.
Um outro programa de prevenção é a “Escola Segura”20, sendo esta uma
iniciativa conjunta do Ministério da Administração Interna e do Ministério da Educação
que se dispõe a garantir as condições de segurança da população escolar bem como
promover comportamentos seguros. Estes objetivos serão alcançados através da
vigilância das escolas e das áreas envolventes, bem como através do policiamento dos
percursos habituais de acessos às escolas e ações de sensibilização, juntos dos alunos
para responder a questões de segurança.

18

Fonte: Www.Edcities.org, consultado a 28 de maio de 2012
Fonte:www.renault-seguranca-para-todos.com.pt consultado a 28 de maio de 2012
20
Fonte: http://crescerseguro.blogs.sapo.pt/419.html consultado a 28 de maio de 2012
19
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O “Minuto Seguro ACP Kids”

21

, é um programa de educação rodoviária

infantil que passa na televisão ao fim de semana, com o objetivo de sensibilizar os mais
novos para a importância de comportamentos seguros e prudentes na via pública.
Para além disso, este programa, elaborado pelo Automóvel Club de Portugal
(ACP), pretende levar às escolas de todo o país um projeto-piloto de educação
rodoviária, destinado a crianças entre os quatro e os sete anos de idade, pois tal como
refere Carlos Barbosa, presidente do ACP22, “mais do que ensinar regras do Código da
Estrada, aquilo que o ACP pretende é incutir regras de segurança rodoviária nos mais
novos e que eles também sejam porta-vozes das boas práticas junto de pais e amigos”.
Hoje em dia, como se pode verificar, são diversas as ações de sensibilização
sobre a sinistralidade rodoviária para os alunos do Pré-escolar e do 1º CEB. Estas ações,
nas quais as crianças são as protagonistas, têm como objetivo, sensibilizar as crianças
para a importância de uma condução segura, primando pelo respeito pelas regras e
sinais de trânsito aproximando as crianças da realidade.
Para este efeito, a Direção-Geral da Educação (DGE), elaborou um documento “O Referencial de Educação Rodoviária para a Educação Pré-escolar e o Ensino Básico
(RER)” - para os anos 2008-2015, destinado aos utentes destas etapas educativas,
visando enquadrar a Educação Rodoviária no âmbito da Educação para a Cidadania e
promover a sua operacionalização na escola, de forma ajustada à realidade de cada
comunidade educativa, tendo ainda em conta, o desenvolvimento de parcerias e a
participação das famílias.
O RER deve ser entendido como um documento curricular, de natureza flexível
que contempla os conhecimentos e as capacidades que os alunos devem dominar no
final de cada um dos níveis de educação e ensino.

21

Fonte:http://www.acp.pt/o-clube/servicos-e-produtos/junior-ate-17-anos/prevencao-rodoviaria/minutoseguro-kids consultado a 28 de maio de 2012
22
Fonte:http://www.acp.pt/o-clube/servicos-e-produtos/junior-ate-17-anos/prevencao-rodoviaria/minutoseguro-kids consultado a 28 de maio de 2012
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1.4.

O papel da escola na prevenção rodoviária

“Formar cada individuo, independentemente do seu papel na sociedade rodoviária, de forma cada
vez mais eficaz, é uma tarefa que a todos cabe, para que cada vez, com maior probabilidade, a
estrada seja um meio onde todos possam viver as suas vidas em segurança”.
23

(CEPRA, 2007:13)

A responsabilidade da sinistralidade rodoviária recai, principalmente, sobre o
fator humano, pois segundo estudos 90% dos acidentes sucedem devido a falhas
humanas, sendo as crianças as primeiras vítimas, de forma direta e indireta. Neste
sentido, alterar o quadro da elevada sinistralidade rodoviária requer uma ampla
mobilização e uma profunda transformação de hábitos e de práticas quotidianas que se
pretende alicerçada numa cultura de responsabilidade social e que se desenvolve no
âmbito de uma educação para a cidadania ativa (Rosas & Meireles-Coelho, 2011).
O acidente de viação é a rutura no equilíbrio de um sistema, no qual o utente tem
de continuamente, através da sua competência e do seu comportamento, responder
positivamente às exigências que lhe são apresentadas pelo ambiente rodoviário. Todos
fazemos parte desse ambiente como peões, passageiros ou condutores, e por isso todos
somos responsáveis pela segurança rodoviária, uma vez que se torna importantíssimo e
necessário, enfrentar este problema e uma forma de o fazer, e talvez a mais eficaz e
duradoura, como já referido anteriormente, é Educar, uma vez que “(…) só uma
população informada pode ter um verdadeiro e indispensável protagonismo num
sistema que visa, em última instância a melhoria da qualidade de vida de todos os
cidadãos”( Plano de Prevenção e Emergência para Estabelecimento de Ensino, 2005: 2)
Por conseguinte, a educação do utente da estrada deve enquadrar-se na sua
formação global, numo perspetiva de Educação para a Cidadania e envolvendo
competências a nível do saberes, saber -fazer e saber-saber, pois tal como reitera a Lei
de Bases do Sistema Educativo (2005, artigo 7.ºh)) a escola deve “proporcionar aos
alunos experiências que favoreçam a sua maturidade cívica e sócio-afetiva, criando
neles atitudes e hábitos positivos de relação e cooperação, quer no plano dos seus
vínculos de família, quer no da interação consciente e responsável na realidade
circundante”.
23

Fonte: http://opac.iefp.pt:8080/images/winlibimg.exe?key=&doc=72822&img=392 consultado a 6 de
fevereiro de 2012
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Deste modo, “deverá caber à Escola, enquanto espaço estruturado nos diferentes
domínios do conhecimento, um papel fundamental na exploração pedagógica da
Educação Rodoviária, em termos de continuidade, sistematização e progressão
pedagógica” (Artigo 6º da Carta de Princípios da Educação Rodoviária no Sistema
Educativo, 1999)24. Assim, educar o utente cria um ambiente rodoviário cada vez mais
seguro, pois a atitude e a competência de cada um depende da sua educação enquanto
cidadão e da sua formação enquanto utilizador das infraestruturas rodoviárias.
Nesta perspetiva, Rosas & Meireles-Coelho (2011: 108), afirmam que a
“Educação Rodoviária é necessária desde tenra idade”, uma vez que desde que
nascemos fazemos parte do sistema rodoviário e que desta forma, a família e a escola
desempenham um papel fundamental na interiorização de regras e comportamentos
rodoviários. Estes autores defendem ainda que “as crianças e jovens devem ter a
segurança rodoviária como condição imprescindível, para que se possam desfrutar da
vida de uma forma plena e se possam “mover” em segurança”.
A escolaridade obrigatória e o seu alargamento gradual, fez com que diariamente
e durante grande parte do tempo se concentrem nas escolas espalhadas por todo o país,
crianças e jovens desde tenra idade. Este é o momento crucial para a sua formação como
futuro utente da via pública. Neste sentido, não podemos minimizar o papel da escola
como local privilegiado de socialização e de construção da sua personalidade. Por isso,
torna-se necessário, segundo o Manual de Educación Vial do Ministerio Del Interior
(2003a: 86) “desenvolver nas crianças atitudes de respeito, solidariedade,… tão
necessários para a convivência nas ruas e nas estradas”.
Neste contexto, a escola desempenha um papel fundamental na segurança e
prevenção rodoviária, pois tal como se encontra explícito no Plano Nacional de
Prevenção Rodoviária do MAI (2003: 11), “é um espaço privilegiado pelo carácter
eminentemente pedagógico que lhe é inerente, pela capacidade de articulação entre a
teoria e a prática, pela diversidade de vivências e experiências que proporciona. A
escola tem um dos principais papéis a desempenhar na educação do indivíduo, pelo que
lhe cabe também uma missão fulcral no tratamento pedagógico da Educação para a
Prevenção Rodoviária”.
Tendo em conta que é fundamental estimular uma cidadania responsável, há que
desenvolver desde cedo competências, quer de ação quer de conhecimento, passando
24

Fonte: https://bibliodotnet.ips.pt/Opac/Pages/Document/DocumentCitation.aspx?UID=ed9547ed-217946bc-9b76-5df98cc68976&DataBase=105133_ESE_GERA, consultado 11 de junho de 2013
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pelas de atitude, relacionadas com comportamentos seguros em ambiente rodoviário,
pelo que a escola se apresenta com um contexto que dá um contributo privilegiado nesse
sentido. Tal facto justifica a pertinência deste tema em contexto escolar, desde a
Educação Pré-Escolar, passando pelo Ensino Básico, pois tal como aconselha o MI
(2003a: 34) “A educação em matéria de segurança rodoviária deve ser sistemática e
obrigatória nos centros pré-escolares e escolas primárias e secundárias”.
Assim, e como reitera Castaño Pardo (1989: 25) “a Educação Rodoviária deve
tornar-se uma componente permanente dentro da escola, centrando-se sobre os diversos
níveis de ensino (…), sendo esta ao mesmo tempo uma educação geral, social e
humana”, ou seja, a escola deve criar um verdadeiro espírito de segurança rodoviária e
dar às crianças uma educação social fundado, basicamente, sobre as ideias de
responsabilidade e respeito pela vida humana.
Neste contexto, Pérez & García (1994: 39) afirmam que “ os professores de
todas as escolas e colégios, tanto públicos como privados, deveriam ensinar aos seus
alunos as regras gerais de circulação e a conveniência da sua perfeita observância,
avisando-os dos grandes perigos a que se encontram expostos”.
Todavia, para que a escola possa desempenhar eficazmente o papel que lhe
compete na formação do indivíduo para uma participação segura na via pública, é
fundamental que seja proporcionada, aos agentes de ensino, uma formação inicial e
contínua que os habilite a práticas pedagógicas consentâneas com os objetivos e
conteúdos do processo de ensino e aprendizagem de que são dinamizadores.
A Educação Rodoviária25 não deve ser alvo de abordagens pontuais, devendo
antes ser perspetivada como parte integrante da educação global e harmoniosa da
criança, de forma a contribuir para a concretização de um saber que se quer integrado,
bem como para a aquisição de atitudes e hábitos positivos de relação e cooperação que
favoreçam a maturidade “socio-afetiva” e cívica não só no seio familiar, mas também
no plano de intervenção consciente e responsável na realidade circundante.
Segundo Artigo 15.º referente ao Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho, deve
existir nas escolas “o desenvolvimento de projetos e atividades que contribuam para a
formação pessoal e social dos alunos, designadamente (…) Educação Rodoviária (…)”.

25

Fonte: http://www.slideshare.net/Alvesana/a-rua-do-meu-jipe,

consultado a 21 de maio de 2013
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Nesta perspetiva, a desejável inserção da Educação Rodoviária no sistema
educativo não pode prescindir de algumas medidas importantíssimas, sendo estas26:
- Definição das finalidades e competências da educação rodoviária para os vários
níveis de educação;
- Integração dos conteúdos da Educação Rodoviária nos conteúdos das
diferentes disciplinas e áreas curriculares que constituem os programas dos vários anos
de escolaridade;
- Produção de suportes didáticos e a sua disponibilização aos educadores de
infância e professores do ensino básico e secundário;
- Estabelecimento de contatos com instituições de formação inicial de
educadores de infância e professores, no sentido da definição e implementação de
estratégias de formação de futuros docentes nesta área.
No entanto, só a integração nos programas escolares poderá proporcionar à
educação rodoviária e o tempo de lecionação e a sistematização adequados à mudança
de atitudes, bem como o enraizamento e treino de comportamentos adequados.
Assim sendo, tal como previsto no Guia didáctica de la educación vial para la
educación infantil (MI, 2003b: 13) os conteúdos da educação para a segurança
rodoviária, devem ser “integrados nos programas educacionais, a fim de a escola
transmitir aos alunos responsabilidades da vida social, contribuindo deste modo, para
uma forma activa na melhoria das condições de circulação”.
Contudo, e como já referido, não se deve restringir o ensino a determinados
comportamentos e regras do trânsito, mas deve ser muito mais amplo, em termos de
conteúdos, objetivos e no desenvolvimento de hábitos e atitudes, tentando sempre
adaptar

estes

fatores

ao

desenvolvimento

da

criança,

nomeadamente

ao

desenvolvimento de diversas competências essenciais (perceção, campo visual,
auditivo, impulsividade e capacidade limitada de risco).
Todos estes aspetos psicológicos e biológicos terão de ser tidos em conta por
todos os responsáveis na elaboração de planos adequados à ação pedagógica para uma
adaptação adequada ao nível de desenvolvimento da criança, a fim de uma eficiência
exemplar na ação.

26

Fonte: http://www.slideshare.net/Alvesana/a-rua-do-meu-jipe, consultado a 21 de maio de 2013
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Pérez & García (1994) afirmam que se desenvolvermos um treino teóricoprático, as crianças podem começar a aprender educação rodoviária a partir dos 3 anos
de idade, ou seja deste o início da sua entrada para a Pré-Escola.
As crianças como utentes da estrada têm o direito de ser informadas e formadas
sobre como utilizar de forma mais correta e segura a via pública. Para além disso, as
crianças deverão agir como elementos consciencializadores dos próprios adultos
relembrando-lhes, sempre que possível, as regras de segurança rodoviária,
nomeadamente, quando, por exemplo, as crianças veem os pais não cumprirem algumas
regras, alertando-os naturalmente para as atitudes que estão a tomar.
Neste sentido, e tal como nos explica o Programa da Renault27 “Segurança para
todos” as crianças representam uma força capaz de elaborar propostas com vista a
reduzir as causas dos acidentes e alterar comportamentos. Enquanto cidadãos
responsáveis, elas devem dar início a uma reflexão sobre os seus direitos e procurar
divulgá-los, pois as “crianças de hoje são o futuro de amanhã”.
Os comportamentos adquiridos ao longo do processo pedagógico serão mais
sólidos e duradouros, se tiverem início nos primeiros anos de escolaridade. Uma ação
pedagógica, realizada desde cedo, contribuirá para uma significativa redução dos
acidentes rodoviários com crianças jovens e adultos.
Este tipo de educação surge nas escolas, precisamente, como uma resposta à
necessidade de dar rapidamente, uma formação rodoviária e cívica aos mais jovens, uma
vez que estes “serão os adultos de amanhã e o futuro das estatísticas no que se refere à
sinistralidade” 28.
É importante, por isso, aumentar a consciência das crianças acerca da segurança
rodoviária providenciando-lhes o rigor necessário. Bernes, Goller, Issord, Mohring,
Nesheva, Stefanik, Raikkola e Vrtovek (2004: 26) afirmam que “os resultados podem
ser ainda melhores, se as crianças participarem em actividades eficazes e atractivas de
maneira a desempenharem um papel activo na segurança rodoviária. Para além disso,
este envolvimento e participação leva as crianças a sentir que têm uma missão a
cumprir, tornando-se assim mais cuidadosas e, provavelmente, mais disponíveis para
memorizar os problemas da segurança rodoviária e as suas soluções.”

27

Fonte: www.renault-seguranca-para-todos.com.pt, consultado a 28 de maio de 2012

28

Fonte: www.renault-seguranca-para-todos.com.pt, consultado a 28 de maio de 2012
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Fazer com que as crianças participem neste tipo de atividades, permite-lhes
tomar responsabilidade para ajudar e passar a mensagem a outros cidadãos, sendo
também um bónus para aqueles que recebem a educação.
É importante, por isso, que a Prevenção Rodoviária seja iniciada a partir dos 3
anos de idade, ou seja, em idade Pré-Escolar, pois este tema torna-se muito pertinente,
uma vez que a rua é um espaço com o qual a criança está diariamente em contato, e
apesar desta não assumir um papel ativo enquanto peão, deve, no entanto, começar a
familiarizar-se com questões relativas a esta problemática.
O educador deve ter sempre presente, que uma abordagem pedagógica, deve ser
também divertida e interativa, levando as crianças a uma aprendizagem mais
significativa.
Na atual Legislação Educacional Portuguesa, a educação rodoviária surge como
um dos temas transversais do currículo e como tal os seus objetivos e conteúdos são
integrados. No que concerne à área de Formação Pessoal e Social contemplada nas
OCEPE, o ME (2009: 55), recomenda uma educação para a cidadania “baseada na
aquisição de um espírito crítico e da interiorização de valores (…) através da abordagem
de temas transversais, tais como: (…), educação de acidentes (…)”. Estes aspetos
relacionam-se com a área do Conhecimento do Mundo.
No que diz respeito ao 1º Ciclo, o tema da educação para a segurança rodoviária
encontra-se mencionada na área de Estudo do Meio, nomeadamente nos conteúdos
programáticos no bloco 1- À descoberta de si mesmo: A segurança do seu corpo
(Organização Curricular e programas do 1º CEB, 2004: 106). Este bloco tem como
principal objetivo, “Conhecer e valorizar o próprio corpo e contribuir para o seu
desenvolvimento, adotando hábitos de saúde e bem-estar por meio da avaliação do
impacto de determinados comportamentos para a saúde e qualidade de vida” (MI,
2003a: 75).
Para tal, a Educação Rodoviária enquadra-se nos princípios orientadores do
Currículo Nacional do Ensino Básico, em vigor, de acordo com o Decreto-lei,
n.°6/2001. Nesta perspetiva, a Prevenção Rodoviária Portuguesa (s/d: 7) refere que
sendo a “Educação para a Cidadania uma componente do currículo de natureza
transversal, cuja finalidade principal é a de contribuir para a construção da identidade e
o desenvolvimento da consciência cívica dos alunos, a Educação Rodoviária assume-se
como uma dimensão de grande interesse e pertinência cuja abordagem se poderá
realizar de forma integrada, nas áreas de natureza disciplinar ou nas áreas curriculares
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não disciplinares, cabendo ao professor fazer essa opção de acordo com a forma como
gere o currículo”.
Neste contexto, em idade pré-escolar, os objetivos para a educação rodoviária
visam dotar a criança de uma melhor compreensão do ambiente em relação ao tráfego e
dos comportamentos adequados que tem de possuir como peão e como viajante, bem
como do conhecimento de alguns sinais de trânsito, importantíssimos para a sua
deslocação nas vias públicas. Quanto ao 1º CEB, para além dos anteriores, já se torna
importante desenvolver exercícios com mais rigor e pormenor, incutindo nos alunos um
nível maior de responsabilidade.
Sendo a criança curiosa por natureza, gosta/precisa de experimentar e as
atividades de sensibilização, centradas na descoberta do meio envolvente,
principalmente no que concerne aos conteúdos abordados em ambos os níveis de ensino
numa educação para a segurança rodoviária, devem permite-lhe adquirir, em situações
reais, comportamentos mais seguros.
Para tal, na abordagem à educação para a prevenção e segurança rodoviária, os
educadores/professores devem, estabelecer diversos objetivos, em relação às crianças,
tal como refere Santos (1980), tais como:
 Orientar para a compreensão dos problemas do trânsito;
 Orientar para o domínio de uma prática consciente e consentânea com o
meio;
 Orientar para uma posição de análise e de intervenção;
 Orientar a aquisição dos seguintes conhecimentos:
- Normas de segurança rodoviária;
- Regras de trânsito e o respetivo código de sinais;
- Riscos e consequências inerentes ao desrespeito das regras e das
normas de segurança rodoviária;
 Orientar para a adoção de atitudes e comportamentos sociais e cívicos
adequados;
 Criar hábitos de atenção;
 Criar hábitos de reflexão;
 Estimular a curiosidade;
 Ciar ou estimular o espírito de entreajuda;
 Criar ou estimular o respeito pelo semelhante;
 Desenvolver o sentido de responsabilidade;
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 Desenvolver a perceção auditiva;
 Desenvolver a perceção vidual.

A concretização dos objetivos da Educação Rodoviária implica uma articulação
entre os conteúdos das diferentes áreas e disciplinas. Como salientam Carvalho &
Nunes (2012: 10). “A sua integração no currículo deve privilegiar abordagens
diferenciadas, dentro e fora da escola, nomeadamente através de vivências em contexto
real ou simulado, da análise e reflexão sobre situações concretas do ambiente
rodoviário, da resolução de problemas, do desenvolvimento de projetos de intervenção e
outros, com carácter disciplinar ou interdisciplinar.
Enquanto dimensão da Educação para a Cidadania, a Educação Rodoviária
supõe uma dinâmica pedagógica que remete para a relação da escola com o meio, para a
relação do indivíduo consigo mesmo e com os outros, para a definição de quadros de
conduta que sustentam, no dia-a-dia, práticas de responsabilidade e consciência cívica.”
Sabendo que cada criança é portadora de saberes que variam, conforme a sua
experiência e o seu percurso, a intervenção educativa deve ter em consideração as
aprendizagens anteriormente realizadas. O seu conhecimento permitirá que as mesmas
sejam potenciadas, sendo para o efeito adotadas dinâmicas educativas adequadas e
facilitadoras.
Neste sentido, os objetivos de Educação Rodoviária a atingir serão selecionados
a partir do conhecimento do grupo e de acordo com as necessidades identificadas, tendo
em consideração o contexto de vida das crianças e dos jovens, bem como a realidade do
seu quotidiano. As aprendizagens deverão, assim, constituir-se como experiências
significativas, motivadoras e mobilizadoras de uma intervenção perspetivada no sentido
da adoção de comportamentos seguros e de melhoria do ambiente rodoviário.
Na concretização dos objetivos de Educação Rodoviária está implícita a
avaliação dos desempenhos esperados, mediante a sua operacionalização e
contextualização. Enquanto processo formativo, a avaliação constitui em si mesma uma
atividade de aprendizagem, a ela estando associadas estratégias de reflexão,
autoquestionamento e autoavaliação que se traduzem em ação reguladora. O aluno é
participante ativo neste processo que é, simultaneamente, de construção do
conhecimento e de formação pessoal e cívica (Carvalho & Nunes, 2012).
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Envolvendo responsabilidade, compromisso e partilha, o educador/professor
deve ter em conta o percurso e o ritmo individual da criança ou do jovem, bem como o
seu próprio processo de aprendizagem.
Concluindo, pode afirmar-se que compete à escola, no âmbito da sua função
social, educar a criança e o jovem para a vida, proporcionando-lhes condições que lhes
permitam enfrentar e resolver problemas no dia-a-dia, o que implica analisar situações,
identificar problemas, desenvolver estratégias e tomar decisões adequadas, baseadas no
conhecimento atualizado das práticas sociais. Ao conhecimento está associada uma
dimensão de ação, de intervenção sobre a realidade, de projeto para a mudança que
assenta numa prática comportamental e se concretiza numa utilização adequada dos
saberes.
Porém, para a formação ser realmente eficaz, todos os responsáveis (pais,
professores, autoridades locais, etc.) devem trabalhar juntos para criar um bom ambiente
de aprendizagem para as crianças, pois tal como reitera Castaño Pardo (1989: 26) “a
educação no que se refere a segurança rodoviária será uma partilha de pais, professores
e alunos dentro do seu ambiente”.
Torna-se também importante e necessário que família e escola articulem
estratégias conjuntas, para não sujeitarem as crianças a várias perspetivas educacionais
baseadas em princípios díspares, chamando ainda a comunidade a colaborar neste
processo educativo de forma, a enriquecer o campo de aprendizagem que se encontra ao
dispor das crianças.

1.5.

Níveis de desenvolvimento das crianças e implicações para o
âmbito da Educação Rodoviária

A criança não é um adulto em miniatura. É muito diferente dos adultos em
diversos aspetos: físico, emocional intelectual e psicomotor. Estas diferenças afetam as
suas condutas, habilidades, conhecimentos e atitudes. Assim, pode-se afirmar que a
criança não possui os mesmos reflexos, não compreende os perigos nem se comporta
como um adulto responsável (Pérez & Garcia, 1994).
As crianças são dos utentes mais vulneráveis da via pública, possuindo ainda
algumas dificuldades importantes, tais como:
- uma apreciação insuficiente das distâncias, das velocidades e do tempo;
- uma grande impulsividade e espontaneidade;
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- um difícil reconhecimento do perigo;
- um campo de visão limitado.
Segundo Rivara (1990: 693) “as crianças nos primeiros anos de idade escolar
parecem apresentar uma janela de vulnerabilidade, na qual as expectativas e demandas
dos adultos em relação a estas são maiores do que as habilidades que estas podem
apresentar na realização de uma travessia com segurança”.
Quando, como educadores/professores, exercemos a tarefa fundamental de
educar as nossas crianças para andarem nas ruas e se deslocarem em segurança no seu
meio envolvente (por vezes em ambientes rodoviários complexos), temos de ter em
consideração algumas das suas particularidades e características.
Como nos explica o MI (2003a: 34) “devem ser utilizados todos os meios
possíveis para garantir que a criança receba uma educação no campo da educação
rodoviária, o mais eficaz possível e adaptada às diferentes fases do seu
desenvolvimento”.
Temos de nos “adaptar às características únicas de cada contexto e cada grupo
de alunos. Por este motivo, e de acordo com este princípio, a selecção de objectivos de
educação para o trânsito tem que ser considerada, igualmente, numa dupla dimensão:
por um lado de acordo com sua importância, ou seja, de acordo com as situações de
tráfego mais comuns na área em que a escola se insere, e por outra a função de
adaptação às etapas do desenvolvimento evolutivo em que as crianças se encontram”
(MI, 2003a: 74).
Nesta perspetiva, existem vários fatores que diferenciam as crianças dos adultos
no que concerne a competências daquelas como usuários do trânsito. Tais fatores podem
ser classificados sob três rótulos mais abrangentes: o fator físico, o fator percetualcognitivo e o fator socio-atitudinal.
O primeiro refere-se a menor estatura, que limita o campo visual da criança e,
por outro lado, a sua deteção por parte dos condutores. Por serem menores, as crianças
também estão sujeitas a certas modalidades de lesão, como as que atingem a cabeça, as
regiões pélvica e abdominal.
Em relação às diferenças percetuais entre adultos e crianças, Sendels (1982)
aponta a limitação destas para julgar a origem/direção dos sons dos veículos que se
aproximam (habilidade ainda em desenvolvimento nos primeiros 12 anos de
vida), bem como menor acuidade visual: apenas 1/3 da visão periférica do adulto e
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menor perceção de profundidade (habilidades que se aperfeiçoam nos primeiros dez
anos de vida).
Relativamente aos aspetos cognitivos Malek, Guyer & Lescohher (1990),
afirmam que as habilidades fundamentais como julgar relações espaciais, distâncias e
velocidades para estimar o tempo de aproximação de um veículo são também bastante
incipientes nas crianças. Antes dos cinco anos têm dificuldades, particularmente, em
dividir a sua atenção entre as várias atividades motoras e visuais requeridas e um
desconhecimento e/ou pouca experiência da dinâmica do trânsito.
A perspetiva piagetiana (Malek, Guyer & Lescohher,1990) assume, por sua vez,
haver um desenvolvimento gradual da criança, partindo de uma visão egocêntrica do
mundo para uma perspetiva mais social, de modo a que somente a partir dos 7/8 anos, a
criança passa a poder assumir o ponto de vista de outras pessoas, com mais facilidade.
Por outro lado, é também importante notar que a habilidade do adulto em
assumir a perspetiva da criança pode estar longe de ser a mais adequada. Quanto aos
aspetos sócio-atitudinais, Sheehy (1982) constata a impulsividade “natural” da criança
como fator de risco, simplificando por demais a questão e transfere uma imagem
romântica da criança naturalmente alheia à realidade adulta.
Tal como preconizam Pérez & Garcia (1994: 111) o educador/professor deve ter
em atenção “as características de desenvolvimento em que as crianças com que trabalha
se encontram, ou seja tem que ter em consideração diversos factores, tais como o
pensamento, a linguagem, a motricidade, a socialização, etc.”.
Segundo a Prevenção Rodoviária Portuguesa, as capacidades físicas e mentais
de uma criança desenvolvem-se gradualmente e só por volta dos 11/12 anos é que se
pode dizer que possuem a mesma habilidade que um adulto para enfrentar o tráfego
rodoviário. Neste contexto, pode-se afirmar que na génese dos acidentes que envolvem
as crianças está a não perceção do perigo.O comportamento da criança enquanto peão
apresenta importantes défices de adaptação, ao nível da sequência comportamental: a
busca de informação, a perceção da informação, o tratamento da informação e a ação.
Estes défices vão, progressivamente, sendo reduzidos até à idade dos 12 anos.
Neste contexto, sendo a educação rodoviária, uma estratégia por excelência na
prevenção da sinistralidade, na medida em que constitui um processo pedagógico e
contínuo, permissivo à interiorização de comportamentos, atitudes e valores para a
inserção segura no trânsito desde a primeira infância até à idade adulta, as atividades
que lhe são direcionadas devem ser bem pensadas e selecionadas, pelos docentes de
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acordo com as características de desenvolvimento do grupo de crianças a que se
destinam.

2. Prática docente relacionada com a superação do problema/tema
escolhido

2.1.

Abordagem Empírica

Qualquer contexto educativo deve ser dinâmico e gerador de novas questões,
sempre direcionado na busca de respostas pedagógicas, utilizando metodologias de
investigação promotoras de uma crescente qualidade educativa dos nossos educandos.
Segundo Costa (2011: 4) “a metodologia é a ciência que estuda os métodos
utilizados no processo de conhecimento”. A sua escolha torna-se um processo
determinante para obter respostas apropriadas às questões que são formuladas. Só a
partir desta estruturação (formular o problema, procurar a resposta e finalizar a
pesquisa) é que se definem as linhas orientadoras, os métodos e os procedimentos a
considerar na investigação.
Uma vez que a abordagem à Educação para a Segurança Rodoviária pretende
minimizar, junto das crianças, os perigos com que estas se deparam diariamente,
pretendo assim, apresentar uma proposta docente, que ajude os educadores/professores a
enfrentar este problema, considerando que um dos modos mais eficazes e duradouros de
o fazer, consistirá em privilegiar a Educação Rodoviária nas nossas escolas.
De acordo com Santos (2004) a escola deve ser promotora de atividades de
educação cívica, envolvendo a comunidade educativa, fomentando a responsabilidade e
o desenvolvimento de sentimentos de generosidade e solidariedade e promovendo ainda
o fortalecimento dos valores. Nesta perspetiva, a escola deve ter uma grande
preocupação pelo percurso dos seus alunos, sendo por isso essencial incrementar-lhes
uma atitude ativa no que diz respeito à prevenção de acidentes e à reprovação de
comportamentos inadequados (Ramirez, 2001).
Neste âmbito, a parte de carater prático deste relatório destina-se ao
enquadramento do estudo que realizei ao longo da PES I e II. Assim sendo, pretendo
descrever nos pontos que se seguem, o problema, referir os objetivos do estudo,
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indicando o tipo de metodologia utilizada bem como os instrumentos usados no
desenvolvimento da mesma que possibilitaram a recolha dos dados finais.

2.2.

Descrição do problema

Qualquer trabalho de investigação começa sempre pela definição ou
contextualização do problema para o qual se pretende encontrar uma solução ou
resposta. Assim, definir o problema é, nada mais, nada menos, do que expor a
investigação e o que se pretende trabalhar, pois “a identificação de um problema
existente não significa a ausência de soluções apenas representa uma realidade negativa
ou desfavorável” (Fernandes, 2006: 78).
A problemática deste trabalho encontra-se centrada na educação dos alunos para
a prevenção e segurança, no que concerne aos acidentes rodoviários. A escolha deste
tema prende-se com o facto de ocorrerem diversos acidentes rodoviários, devido ao
fator humano, com consequências gravíssimas, visto que cada vez mais, morrem
pessoas das diferentes faixas etárias, devido à falta de civismo e por vezes, de
informação, sendo que, cada vez mais, as crianças - gerações futuras - são um grupo de
risco, no qual os níveis de sinistralidade têm subido vertiginosamente.
Nesta

perspetiva,

consideramos

muito

oportuno

abordar

este

tema,

aprofundando, ainda, os nossos conhecimentos acerca do mesmo. Contudo, a nossa
maior motivação para a realização deste trabalho, surge com o intuito de investigarmos
e refletirmos sobre a sua importância para o desenvolvimento das crianças, enquanto
cidadãos conscientes, tentando dar resposta às questões, apresentando diversas
sugestões que ao serem trabalhadas nas escolas, ajudam a colmatar este problema e,
principalmente, ajudam a informar os nossos educandos, dotando-os de saberes,
comportamentos e atitudes adequadas e seguras para uma boa circulação rodoviária.
Neste âmbito, a presente investigação, tem como objetivo responder à seguinte
questão: Qual o contributo dos docentes (através de uma intervenção dinâmica e
participativa recorrendo a um conjunto de ações pedagógicas) na abordagem à
problemática da prevenção rodoviária dentro da sala de aula (capazes de levar a
criança a interiorizar as regras de circulação, bem como as atitudes e os
comportamentos adequados às solicitações rodoviárias), para a diminuição dos
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níveis de sinistralidade e para a educação cada vez mais cívica dos nossos alunos,
despertando-lhes o sentido de responsabilidade e respeito no que concerne à
circulação rodoviária?

2.3.

Objetivos do estudo

Na condução de uma investigação, o investigador é orientado e conduzido por
objetivos, sendo que estes “irão depender da natureza dos fenómenos e das variáveis em
presença, bem como das condições de maior ou menor controlo em que a investigação
vai ocorrer” (Almeida &Freire, 2000: 24).
De acordo com a temática explorada, especificamos alguns objetivos
importantes para o desenvolvimento do mesmo:


promover o desenvolvimento pessoal e social da criança, com base em
experiências de vida democrática, numa perspetiva de educação para a
cidadania;



desenvolver nas crianças qualidades de carácter, como o sentido da
responsabilidade, sentido de justiça, autodomínio e prudência;



adquirir através da observação de diferentes comportamentos e atitudes,
critérios próprios de hábitos e formas de atuar em Educação Rodoviária;



sensibilizar os educandos para esta problemática;



fomentar no educando normas de prevenção rodoviária, tais como:
caminhar pela esquerda, atravessar nas passadeiras, respeitar os peões,
respeitar os semáforos, reconhecer sinais de trânsito uteis para o dia-a-dia
da criança, entre outras;



apresentar propostas e estratégias didáticas dinâmicas, diversificadas e
facilitadoras, para a aquisição de atitudes e comportamentos rodoviários,
por parte das crianças.

2.4.

Metodologia

Como profissionais da educação, quando pensamos numa ação pedagógica,
buscamos logo soluções que sejam mais interessantes e viáveis para que os alunos
tenham interesse e queiram participar na abordagem dos conteúdos. Assim, o
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educador/professor deve planeá-los e organizá-los de acordo com o interesse e
motivação do grupo.
A metodologia estuda os métodos utilizados no processo de conhecimento.
Como defendem Pardal & Correia (1995: 10) “ o corpo orientador da pesquisa que,
obedecendo a um sistema de normas, torna possíveis a selecção e articulação de
técnicas, no intuito de se poder desenvolver o processo de verificação empírica”.
Nesta perspetiva, a escolha da metodologia a ser utilizada, é um passo
importantíssimo para a obtenção de respostas, visto que é através desta, que se consegue
delinear um caminho a seguir, até chegar à resolução da questão problema.
Para

tal,

apresentamos

e

justificamos

a

metodologia

utilizada

no

desenvolvimento deste trabalho de investigação considerando que as metodologias mais
eficazes nestas áreas são as metodologias ativas e dinâmicas, que façam interagir o
grupo e que estimulem o interesse e a participação. Neste contexto, devem ser
metodologias centradas no aluno e nos seus interesses, tal como referem Frade,
Marques, Alverca, & Vilar (2010).
Assim, as metodologias mais eficazes devem partir de conhecimentos
individuais e de grupo, utilizar esses e novos conhecimentos, problematizar e resolver
situações, utilizar animações e jogos, entre outros.
Indo de encontro ao referido, a metodologia utilizada na elaboração deste
trabalho, foi a planificação, elaboração, execução e avaliação de diversas atividades,
dinâmicas e atrativas junto das crianças do ensino Pré-Escolar e do 1º CEB,
fomentando, principalmente, o respeito pelos outros e os seus direitos, bem como as
diversas regras e comportamentos de segurança rodoviária, que todos devemos respeitar
e adotar quando circulamos na via pública. Só assim, se formam cidadãos respeitadores
e respeitados, uma vez que “um ambiente bem pensado e centrado na criança promove o
desenvolvimento físico, a comunicação, competências cognitivas e interacções sociais”
(Post & Hohmann, 2003: 101).
A avaliação das referidas atividades processou-se em tabelas, realizando
posteriormente a análise dos resultados, recorrendo à estatística descritiva, pois de
acordo com Pinto (1990: 46) “quando um investigador inicia o estudo de uma nova área
ou domínio do saber é provável que recorra ao método descritivo para identificar os
principais fatores ou variáveis que existem numa dada situação ou comportamento”.
As investigações descritivas efetuam-se num contexto exploratório, com o
objetivo de fornecer um retrato global da amostra que se encontra em estudo, nas quais
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as variáveis medidas são descritas com a ajuda das estatísticas apresentadas, ou seja
torna-se numa estatística descritiva que segundo Reis (1996:15), “consiste na recolha,
análise e interpretação de dados numéricos através da criação de instrumentos
adequados: quadros, gráficos e indicadores numéricos”. Já para Huot (2002: 60) a
análise descritiva é “ o conjunto das técnicas e das regras que resumem a informação
recolhida sobre uma amostra ou uma população, e isso sem distorção nem perda de
informação”.
Neste sentido, entendemos a estatística descritiva como um conjunto de técnicas
analíticas utilizadas para resumir o conjunto dos dados recolhidos numa dada
investigação, que são organizados, geralmente, através de números, tabelas e gráficos.
Pretende proporcionar relatórios que apresentem informações sobre a medida de
tendência central e a dispersão dos dados. Para tal, deve-se evidenciar: valor mínimo,
valor máximo, soma dos valores, contagens, moda, etc.
Optamos por este tipo de metodologia, uma vez que através dela as crianças são
convidadas a “aplicar as suas capacidades emergentes em actividades informais e
abertas que são destinadas a melhorar a sua compreensão do mundo em que vivem”, tal
como reiteram Katz & Chard (1997: 8).

2.5.

Sujeitos intervenientes

Para a realização de um estudo é necessário ter em conta o grupo de sujeitos no
qual irá recair a investigação pedagógica. Apesar da exploração deste tema ser
importantíssimo para o desenvolvimento cívico e seguro da criança ao nível de
segurança rodoviária, tive de ter em consideração os níveis de desenvolvimento dos
grupos de crianças com quem trabalhei, de modo a desenvolver atividades o mais
adequadas possíveis às suas faixas etárias.
Neste contexto, tendo em consideração as características deste estudo, inserido
no âmbito da PES I e II, a colheita dos dados relativos às diversas atividades incidiram
numa amostra de 15 crianças do Pré-Escolar (com idades compreendidas entre os 3 e os
4 anos) e de 20 crianças do 1º CEB (turma de 1º ano, com 6 anos de idade, de ambos os
sexos), tratando-se desta forma de uma amostra por conveniência.
Nesta perspetiva torna-se importante referir que, devido às diferentes idades das
crianças e aos seus estádios de desenvolvimento, o tipo de linguagem utilizada, o tipo
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de atividades, bem como o grau de dificuldade diferem do nível Pré-Escolar para o 1º
CEB, tendo sido elevado o grau de dificuldade das atividades de um grupo para o outro.

2.6.

Instrumentos Utilizados

No âmbito do presente estudo, elaborei três tabelas de avaliação (anexo nº 9) que
me ajudaram posteriormente na apresentação e análise dos resultados, sendo uma
destinada ao grupo do Pré-Escolar, outra para o 1º CEB, e uma outra para a avaliação
efetuada na atividade do circuito no 1º CEB.
O recurso a estas tabelas teve como objetivo, avaliar cada criança, segundo uma
escala nominal (não conseguido, em processo e conseguido), nas competências que
pretendia que cada uma desenvolvesse e atingisse no decorrer das atividades. É de
salientar que este tipo de avaliação se baseou na minha observação direta e indireta
(através de fotografias) e na correção das fichas de trabalho, sendo este também um
bom instrumento para a avaliação e recolha de dados acerca das aprendizagens
efetuadas pelos alunos sobre a temática.
Utilizamos ainda a folha de cálculo Excel e ao programa SPSS (Statistical
Packege for the Social Sciences) versão 18.0 para Windows, pata o tratamento e análise
dos dados.

2.7.

Procedimentos adotados na exploração do tema escolhido

De acordo com o Ministério da Administração Interna (2003a: 11) “A atitude e a
competência dos utentes dependem da sua educação enquanto cidadãos e da sua
formação enquanto utilizadores da infra-estrutura rodoviária. A educação rodoviária
deve ser, então, entendida como um processo pedagógico que proporcione ao indivíduo
as motivações, atitudes, conhecimentos e competências indispensáveis à interiorização e
enraizamento de padrões comportamentais norteados pela segurança,”.
Nesta perspetiva, ao longo da PES I e II, elaborei um plano de ação pedagógica
com o intuito de desenvolver nas crianças comportamentos rodoviários corretos. Neste
sentido, realizei e desenvolvi diversas atividades, quer individuais (fichas de trabalho,
desenhos, pintura de sinais) quer em grande ou pequeno grupo (leitura e exploração de
histórias, visualização de vídeos, realização de cartazes, visita de estudo, um pequeno
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circuito), que contribuíram para a aquisição de aprendizagens significativas e
diversificadas com o intuito da aquisição por parte das crianças de conhecimentos
fundamentais e da adoção de comportamentos seguros no trânsito.
As atividades desempenham assim um papel fundamental, no desenvolvimento
das crianças, pois desenvolvem e enriquecem a personalidade, são motivadoras e
representam um instrumento poderoso para estimular a construção do conhecimento e
do raciocínio lógico. Assim, estas tem como principais objetivos sensibilizar e informar
as crianças para melhores técnicas de proteção enquanto peões e passageiros, e
promover o seu desenvolvimento pessoal e social, com base em experiências de vida,
numa perspetiva de educação para a cidadania, tentando ainda desenvolver, junto da
mesma, o sentido de responsabilidade, justiça, autodomínio e prudência.
Neste contexto, preparei e elaborei todas as atividades de forma criteriosa,
visando despertar nas crianças curiosidade e interesse pela temática a aprofundar, visto
que “ (…) as tarefas e o material a apresentar devem ser seleccionados e organizados de
tal forma que a criança sinta uma certa tensão (benéfica) que a leve em busca do
equilíbrio que se traduz num grande desejo de aprender”, tal como preconiza Tavares e
Alarcão (2005: 12).
É de salientar, que todas as atividades foram sujeitas a uma planificação diária
(anexo nº5), em grelha, visando favorecer a formação e o desenvolvimento equilibrado
das crianças, tentando abranger todas as áreas de conteúdo: a transversalidade e a
integração são visíveis no esquema de planeamento. Este tipo de planificação permite
desenvolver e explorar atividades que ajudam as crianças a aprender e compreender o
tópico a explorar.
Vasconcelos (2004:299) reitera que este tipo de estratégia “fortalece a
capacidade de compreensão da criança (…) devendo acontecer naturalmente nas
diferentes áreas de aprendizagem, permitindo deste modo estabelecer associações
relevantes e significativas”. Assim, as atividades não foram exploradas de uma forma
singular, mas sim de uma forma integrada e articulada.
Todavia, toda a intervenção ao nível da indução de comportamentos, para surtir
o efeito desejado, tem de ser prolongada e repelida no tempo, ou seja, deve-se fomentar
ao longo de toda a vida da criança os comportamentos cívicos adequados.
Assim sendo, “a ação pedagógica relativa a esta temática envolveu duas
vertentes distintas. Uma orientada no sentido de consciencializar a criança da
responsabilidade para consigo própria, traduzida no desenvolvimento de uma atitude de
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autoproteção, enquanto a outra vertente focalizou a responsabilidade para com terceiros,
manifestadas na adoção de comportamentos que não sejam suscetíveis de interferir
negativamente na segurança dos outros utentes da estrada e, em cujo processo de
indução devem enquadrar-se também questões que se prendem com o carácter cívico
que, o partilhar ordenado e seguro da vida pública pressupõe” (PRP, s/d: 73).
Deste modo, e no âmbito desta última vertente, deverão merecer particular
ênfase os aspetos que se relacionam com a influência que o comportamento da criança
pode exercer na segurança rodoviária, pelo facto de interferir no comportamento do
próprio condutor do veículo.
Nesta sequência, apresentarei de seguida duas tabelas que salientam as
atividades desenvolvidas sobre a temática, que fomos desenvolvendo e implementando
primeiramente no nível Pré-Escolar e posteriormente no 1º CEB. Torna-se igualmente
importante salientar que a discrição mais pormenorizada de todas as atividades se
encontra explícita no anexo nº 6.

2.7.1. Procedimentos adotados na exploração do tema escolhido no nível
Pré-Escolar
Objetivos subjacentes às atividades
Datas
Atividades desenvolvidas
propostas
-Apresentação da imagem “Trânsito -Desenvolver
a
linguagem
e
na cidade” (Motivação inicial);
comunicação;
-Diálogo e exploração da imagem;

- Desenvolver a expressão escrita;

- Levantamento dos conhecimentos - Promover o desenvolvimento
prévios das crianças sobre a temática; pessoal e social da criança, com base
em experiências de vida numa
- Leitura e exploração da história perspetiva da educação para a
“João Peão”;
cidadania;

4 de junho
de 2012

- Explicação, através de palavras -Desenvolver qualidades de carácter,
simples, do conceito de “Prevenção como o sentido da responsabilidade,
Rodoviária”
de justiça, autodomínio e prudência;
-Visualização de alguns vídeos sobre
regras/comportamentos
enquanto
peões, no site “Miúdos no Trânsito:
Regras e sinais”.

- Partir da observação de diferentes
comportamentos e atitudes para
elaborar critérios próprios de hábitos
e formas de atuar em Educação
Rodoviária;

- Em grande grupo, audição e
exploração da canção “Segurança para -Analisar e identificar o objetivo
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todos;

primordial das histórias;

- Construção, em grande grupo, do - Dialogar sobre as histórias;
cartaz sobre as ações corretas e
incorretas dos peões;
-Identificar
e
adotar
alguns
cuidados/comportamentos
de
- Realização de uma ficha de trabalho segurança dos peões;
sobre a temática, no livro “Papagaio
Mágico”.
- Reconhecer os sinais para peões;
- Reproduzir uma canção sobre a
segurança;
- Reconhecer ações
incorretas dos peões;

corretas

e

- Coordenar movimentos finos;
- Desenvolver o raciocínio lógico
matemático.
-Interiorizar
e
adotar
alguns
cuidados/comportamentos
de
- Diálogo com os alunos realizando segurança enquanto passageiros;
uma síntese sobre os conteúdos
aprofundados no dia anterior;
-Reconhecer alguns comportamentos
5 de junho
de 2012

seguros quando circula de bicicleta;
- Motivação inicial: Apresentação e
exploração de um dos elementos de - Identificar ações corretas e
segurança rodoviária imprescindível à incorretas quando se anda de carro ou
criança (Cadeirinha de Bebé);
de transportes públicos;
- Diálogo sobre a importância deste -Familiarizar-se com alguns sinais de
objeto;
trânsito;
- Leitura e exploração da história Identificar
algumas
formas
“Passageiros seguros que bonitos geometrias através da visualização
são!”;
dos sinais de trânsito;
- Visualização de alguns vídeos sobre
regras e comportamentos enquanto
passageiros de veículos ligeiros, de
passageiros e de condutores de
bicicleta, no site “Miúdos no Trânsito:
Regras e sinais”.
- Em grande grupo, audição e
exploração da canção “Segurança para
todos;

-Reconhecer
semáforos;

a

importância

dos

-Assimilar as cores dos semáforos;
- Aumentar
vocabulário.

e

enriquecer

- Realização de uma ficha de trabalho,
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o

sobre os comportamentos corretos e
incorretos
dos
passageiros
e
condutores;
- Produção de um desenho sobre a
segurança rodoviária;
- Apresentação de uma imagem, como
Motivação inicial, referente a diversos
sinais de trânsito (anexo nº);
- Diálogo sobre a imagem;
6 de junho
- Leitura e exploração da história “A
de 2012
Rua aborrecida”;
- Saída até à rua para a observação de
alguns sinais de trânsito, passadeiras e
barreiras de proteção;
- Em grande grupo, exploração do site
“Miúdos no trânsito: regras e sinais”,
abordando alguns sinais importantes
para
a
circulação
rodoviária
(semáforo, sinal de stop, passadeira,
aproximação de uma escola);
-Exploração das características de
alguns sinais: cores, forma e
significado
- Exploração de formas geometrias
através dos sinais;
- Pintura de imagens de um semáforo
para peões e um semáforo para
veículos;
-Em grande grupo, audição e
exploração da canção “Sinais de
trânsito”;
Tabela nº11: Procedimentos adotados na exploração do tema escolhido no nível Pré-Escolar
Fonte: Elaboração própria
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2.7.2. Procedimentos adotados na exploração do tema escolhido no 1º
CEB
Datas

21 de
janeiro de
2013

Atividades desenvolvidas

Objetivos subjacentes às
atividades propostas

- Apresentação de uma imagem, em
PowerPoint, numa dada situação de trânsito;
- Desenvolver qualidades de
carácter, como o sentido da
- Diálogo e exploração da imagem;
responsabilidade, sentido de
justiça,
autodomínio
e
-Levantamento dos conhecimentos prévios dos prudência;
alunos sobre a temática;
-Promover o desenvolvimento
pessoal e social da criança,
-Em grande grupo, leitura e exploração do com base em experiências de
texto “A História do Manuel”, focando alguns vida numa perspetiva da
aspetos relevantes da mesma: exploração da educação para a cidadania;
imagem; do título; ação da história e
identificação das personagens;
- Conhecer e aplicar normas
de prevenção rodoviária:
- Explicação do conceito de “prevenção
Caminhar pela esquerda
Rodoviária”;
das estradas;
Atravessar
nas
- Visualização de um PowerPoint acerca das passadeiras;
regras/comportamentos
de
segurança
Respeitar os semáforos;
rodoviária para peões, condutores e
 Reconhecer sinais de
passageiros;
transito uteis para o dia-a-dia
da criança;
- Identificação de diversas ações corretas e
 Identificar os sinais para
incorretas praticada por peões, condutores e peões,
para
pistas
de
passageiros.
bicicletas e de proximidade
de uma passagem de nível.
- Audição da canção “Segurança para todos”,
da autoria da Renault;
- Conversa abertamente
sobre o tema, partilhando
- Pintura da imagem de semáforos para peões e experiências
já
para os veículos;
vivenciadas;

- Identificar ações corretas e
incorretas
de
peões,
- Revisão dos conteúdos aprofundados no dia
passageiros e concutores;
13 de Março 21 de Janeiro;
de 2013
- Reconhecer a existência de
-Leitura e exploração pedagógica da banda
uma instituição transmissora
desenhada “A pé e sozinhos… pela primeira
das regras e cuidados
vez!”;
subjacentes
à
segurança
rodoviária.
- Exploração do PowerPoint, sobre os
comportamentos que devemos adotar quando
- Aumentar e enriquecer o
circulamos de bicicleta;
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vocabulário;
-Exploração de diversos sinais de trânsito;
-Exploração das características dos sinais de
trânsito: forma cor e significado;
-Em grande grupo, audição e exploração da
canção “Sinais de trânsito”;
- Realização de 2 fichas de trabalho, acerca da
temática explora;
- Visita de estudo à escola de condução “G.
Gomes”;
14 de Março - Visualização de um filme pedagógico sobre a
prevenção rodoviária;
de 2013
- De regresso à escola realizou-se o diálogo
sobre a visita de estudo;
- Manipulação e observação de uma carta de
condução;
- Ficha de trabalho, como forma de avaliação
da visita (sobre as aprendizagens obtidas e
sobre o que mais gostaram);
- Realização
rodoviário;

de

um

pequeno

circuito

-Avaliação do desempenho dos alunos ao
longo do circuito;
- Entrega de um diploma de educação
rodoviária.
- Distribuição de um pequeno livro, dotado de
regras/comportamentos
e
atividades,
gentilmente cedido pela escola de condução
Vilameanense.
Tabela nº12: Procedimentos adotados na exploração do tema escolhido no 1º CEB
Fonte: Elaboração própria
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2.8.

Avaliação das atividades desenvolvidas no Pré-Escolar e no 1º
CEB

A avaliação educacional é uma tarefa didática necessária e permanente no
trabalho do educador/professor, devendo acompanhar todos os passos do processo de
ensino e aprendizagem. É através da avaliação que vão sendo comparados os resultados
obtidos no decorrer do trabalho conjunto entre o educador/professor e alunos, conforme
os objetivos a atingir a fim de verificar progressos, dificuldades e orientar o trabalho
para os parâmetros a atingir.
Nesta perspetiva, “avaliar o processo e os efeitos, implica tomar consciência da
acção para adequar o processo educativo às necessidades das crianças e do grupo à sua
evolução” (ME, 2009: 37).
Vários autores se pronunciaram acerca deste processo. De acordo com Cardinet
(1993), a avaliação desempenha três funções: regular, orientar e certificar, sendo que é
através desta que se consegue fazer uma análise dos conteúdos que se pretendem atingir.
Segundo Pais & Monteiro (2002: 51) “a função de avaliar corresponde a uma análise
cuidada das aprendizagens conseguidas face às aprendizagens planeadas, o que se vai
traduzir numa descrição que informa professores e alunos sobre os objetivos atingidos e
aqueles onde se levantaram dificuldades”. Ainda segundo Barlow (2006: 17) para além
do objetivo regulador da aprendizagem dos alunos, avaliar “ (…) é efectuar uma
comparação entre o que se constacta e o que se esperava, entre um real e um ideal”.
Neste contexto, mediante o que retira da avaliação, o educador/professor conclui em que
patamar se encontram as crianças e em que âmbito do seu desenvolvimento se torna
urgente intervir.
A avaliação é assim uma componente crucial do processo de ensino e
aprendizagem. Permite ao educador/professor recolher informações necessárias relativas
ao desenvolvimento de cada criança e deve ser vista como um instrumento orientador
dos caminhos e processos pedagógicos.
Como preconiza Ramos (1995: 31) “a avaliação é entendida como uma
componente do processo de ensino-aprendizagem e tem como função ajudar a detetar as
dificuldades de aprendizagem, os desajustamentos no processo educativo e possibilitar
que seja proporcionado pelo professor e pela escola a cada aluno, com o seu auxílio e do
encarregado de educação, o programa de estudos que lhe seja mais adequado”.
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Assim, a avaliação é um caminho, uma passagem, uma ponte para a
aprendizagem, ou seja, é um caminho que ao ser percorrido de forma responsável e
adequada, ajudará os profissionais de educação a compreender o que acontece e porque
acontece. Esta compreensão facilitará o ajustamento do percurso, o reconhecimento dos
erros e, consequentemente, a melhoria das práticas educativas em benefícios das
crianças.
Como reitera Marques (1983: 68), a “avaliação, antes de permitir dados para a
classificação, é um processo de natureza diagnóstica e formativa que leva docente e
alunos a reformular objectivos, estratégias e meios, a determinarem as dificuldades de
aprendizagem e a anunciarem os tipos de apoio, de reforço a levar a cabo”. Assim, a
avaliação é um ato fundamental no desenvolvimento e êxito da prática educativa. Logo,
deve ser entendida pelos docentes como “uma atitude de observação e escuta constante
que permite ao professor analisar e interpretar o que vai ocorrendo com o fim de regular
a sua intervenção e interação com o grupo” (Diego 2000: 60).
Neste âmbito e de acordo com as palavras de Fernandes (2005), a avaliação das
aprendizagens, pode e deve ser entendida como todo e qualquer processo deliberado e
sistemático de recolha de informação acerca do que os alunos sabem e que o que são
capazes de fazer numa determinada situação.
Foi no seguimento de todas estas conceções, que procedemos à avaliação dos
educandos, tanto no Pré-Escolar como no 1º CEB, através da observação direta e
indireta ao longo da exploração da temática aprofundada, de forma a perceber as
aquisições e as aprendizagens conseguida, pelos mesmos.
Neste sentido, elaborei uma tabela de avaliação de competências das crianças
(anexo nº 9), no que se refere à segurança e prevenção de acidentes rodoviários, de
modo a perceber se os objetivos antecipadamente estipulados teriam sido alcançados
por cada criança, bem como a existência de dificuldades ou lacunas a detetar para
posteriormente ajudar a colmatá-las de modo a garantir o sucesso da aprendizagem a
todos os alunos e tal como se encontra explícito na LBSE (2005, artigo 7.º o)) “criar
condições de promoção do sucesso escolar e educativo a todos os alunos”.
Este tipo de avaliação ajudou-me a orientar os educandos “no sentido de
ultrapassar dificuldades relativas às aprendizagens não conseguidas”, tal como defende
Ribeiro & Ribeiro (1990: 337). Tendo em conta que este instrumento de avaliação
acompanhou o processo de ensino e aprendizagem, praticou-se, neste âmbito, uma
avaliação formativa na qual o fundamental, tal como os autores referidos defendem é
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“descrever

aprendizagens

conseguidas,

identificar

dificuldades,

proporcionar

informação relevante para um maior sucesso na tarefa em vista” (Ribeiro & Ribeiro,
1990: 341).
A avaliação formativa consiste num processo integrado que implica o
desenvolvimento de estratégias de intervenção adequadas às características de cada
criança/grupo e incide preferencialmente sobre os processos, entendidos numa
perspetiva de construção progressiva das aprendizagens e de regulação da ação.
Como referem Leite & Fernandes (2002: 42) “os procedimentos da avaliação
formativa pretendem induzir práticas que possibilitem aos alunos caminhar no sentido
dos objetivos desejados e aos professores saber a tempo o que fazer para delinear esses
caminhos”.
Avaliar assenta assim, na observação contínua dos progressos da criança, sendo
indispensável para a recolha de informação relevante, como forma de apoiar e sustentar
a planificação e o reajustamento da ação educativa, tendo em vista a construção de
novas aprendizagens.
Portanto, a avaliação formativa visa, fundamentalmente, determinar se o aluno
domina gradativa e hierarquicamente cada etapa da instrução, porque antes de
prosseguir para uma etapa subsequente de ensino e aprendizagem, os objetivos em
questão, de uma ou de outra forma, devem ter seu alcance assegurado. É principalmente
através da avaliação formativa que o aluno conhece os seus erros e acertos e encontra
estímulo para um estudo sistemático. Essa modalidade de avaliação é basicamente
orientadora, pois orienta tanto o estudo do aluno como o trabalho do professor. Por isso,
a avaliação formativa pode ser utilizada como um recurso de ensaio e como fonte de
motivação, tendo efeitos altamente positivos e evitando as tensões que usualmente a
avaliação causa.
Corroborando com a ideia de Jorba & Sanmartí (2003: 123) “ a avaliação
formativa tem como finalidade fundamental a função ajustadora do processo de ensinoaprendizagem para possibilitar que os meios de formação respondam as características
dos alunos. Pretende-se detetar os pontos fracos da aprendizagem”, devendo por isso ser
vista como uma estratégia sistemática, contínua e reflexiva que leve os intervenientes a
melhorar a sua formação.
Para alcançar a finalidade de avaliação formativa, torna-se necessário que os
docentes e educandos assumam responsabilidades específicas ao longo do processo de
ensino e aprendizagem, pois como salienta Perrenoud (1999: 96) “ (…) a avaliação
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formativa demanda uma relação de confiança entre alunos e professores”. Este autor
salienta ainda que, "a avaliação formativa ajuda o aluno a aprender".
Concluímos que a avaliação é um elemento integrante e regulador da prática
educativa, que nos permite uma recolha sistemática de informações, que uma vez
analisadas, apoiam a tomada de decisões adequadas à promoção da qualidade das
aprendizagens.

2.9.

Apresentação e análise dos dados
“ Os dados são o resultado final dos processos de observação e experimentação.”
(Vairinhos, 1996: 21)

A recolha de dados, sendo um procedimento organizado de procura de
informações tem como objetivo a compreensão de uma determinada situação/problema,
podendo a mesma ser elaborada tendo por base diferentes métodos e técnicas (Coutinho,
2011). Os resultados obtidos provêm dos factos observados no decurso da colheita dos
dados, sendo posteriormente analisados e apresentados de modo a fornecer uma ligação
lógica com o problema de investigação proposto.
Referidos e descritos os procedimentos metodológicos desenvolvidos para a
obtenção deste estudo, passaremos, no presente ponto à apresentação e análise dos
dados obtidos na avaliação de cada educando ao longo da prática pedagógica sobre a
exploração do problema apresentado. Como já referido anteriormente, para a apreciação
deste estudo foi avaliado todo o trabalho das crianças, de forma direta e indireta, ao
longo da exploração da temática, encontrando-se assim todos os dados explícitos nas
tabelas que se encontram no anexo nº 9.
Na recolha de todas as avaliações, utilizei uma escala nominal com os
parâmetros: não conseguido; em processo e conseguido - meramente classificativos,
permitindo descrever as variáveis ou designar os sujeitos, sem recurso à quantificação,
utilizando por isso uma variável qualitativa. É o nível mais elementar de representação,
baseado no agrupamento e classificação de elementos para a formação de conjuntos
distintos. As observações são divididas em categorias segundo um ou mais dos seus
atributos. Assim, têm-se registos, essencialmente, qualitativos, referentes ao tipo de
sujeito, de objeto ou de acontecimento.
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Segundo Fauze29 (1996: 82) “uma escala nominal é aquela em que os números
servem apenas para nomear, identificar e (ou) categorizar dados sobre pessoas, objetos
ou factos”.
Posteriormente, procedemos ao tratamento dos dados, recorrendo à folha de
cálculo Excel e ao programa SPSS (Statistical Packege for the Social Sciences) versão
18.0 para Windows, obtendo diversos gráficos dos quais apresentaremos uma análise
descritiva dos resultados. Este tipo de análise “consiste em descriminar os factores
determinantes ou conceitos que, eventualmente, possam estar associados ao fenómeno
em estudo” (Fortin, 1999: 162).
Neste âmbito, os resultados obtidos da avaliação efetuada às atividades
selecionadas e aos comportamentos dos educandos serão, de seguida, apresentados em
gráficos circulares, seguindo-se a descrição e análise dos mesmos, utilizando uma
análise descritiva simples, de forma a perceber se os objetivos estipulados
antecipadamente sobre o problema, conseguiram ser alcançados ou não.

2.9.1. Apresentação e análise dos dados da Pré-escola
A primeira parte deste estudo incidiu sobre um grupo de crianças do Jardim-deinfância do Bairro da Luz, constituído por um grupo heterogéneo de 15 crianças, 6 do
sexo masculino e 9 do sexo feminino, com idades compreendidas entre os três e os
quatro anos de idade, existindo uma predominância de crianças na faixa etária dos três
anos (11 crianças). O gráfico nº 17 mostra a distribuição das crianças por género.

40% (n=6)

60% (n=9)
Feminino
Masculino

Gráfico nº17: Caraterização do grupo em relação ao género

29

In: http://www.infoescola.com/matematica/conceito-de-variavel/, consultado a 6 de outubro 2013
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Ao longo deste estudo, verificamos que 93,3% das crianças escutam atentamente
os contos e leituras sobre a temática. No entanto, existiu o caso de uma criança que
ainda se encontrava em processo de adaptação, devido ao facto de ser oriunda de família
de outra nacionalidade (chinesa), o que constituiu um entrave, dadas algumas
dificuldades em perceber o que estava a ser abordado, bem como dificuldades na
linguagem, expressão e comunicação com os colegas.
Como se pode verificar no gráfico nº18, das 15 crianças que constituem o grupo,
apenas 66,7% (10) Conversa abertamente sobre o tema, partilhando experiências já
vivenciadas. Das restantes crianças, 26,7% (4) encontram-se em processo de aquisição
destas competências, apresentando algumas dificuldades em se exprimirem, talvez
devido ao facto de serem crianças tímidas, existindo a necessidade de lhes ir colocando
diversas questões, com o intuito de lhes facilitar uma participação mais ativa.
A criança referida anteriormente, por não conseguiu dialogar e conversar sobre
a temática, não conseguiu desenvolver esta competência.

6% (n=1)

27% (n=4)

não conseguido
em processo
conseguido

67% (n=10)

Gráfico nº18. Avaliação do item “Conversa abertamente sobre o tema, partilhando experiências
já vivenciadas” (n=15)

No que concerne ao item “é capaz de descrever por palavras suas um circuito
rodoviário”, verificamos através do gráfico nº19, que apenas 33,3% das crianças (5) o
conseguem fazer plenamente, existindo 9 (60%) que ainda se encontram em processo no
que diz respeito à aquisição desta competência, tendo ainda um pouco de dificuldades
neste tipo de descrição. Mais uma vez, a criança anteriormente descrita pelas
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dificuldades que apresenta, destaca-se por não conseguir descrever, por palavras suas
um circuito rodoviário.

7% (n=1)

33% (n=5)

não conseguido
em processo
conseguido
60% (n=9)

Gráfico nº19: Avaliação do item “É capaz de descrever por palavras suas como é um circuito
rodoviário” (n=15)

No decorrer das atividades letivas, constatou-se que todas as crianças
participaram ativamente em todas as atividades práticas que lhes foram propostas. Estas
crianças mostraram ainda reconhecer e adotar comportamentos seguros enquanto
passageiros de veículos ligeiros e passageiros de transportes públicos, conseguindo
identificar diversas ações incorretas dos mesmos, numa dada situação rodoviária.
Quando nos referimos ao reconhecimento e adoção de comportamentos seguros
enquanto peões, verificamos através do gráfico nº20 e nº21, que 86,7% das crianças
conseguiram alcançar esse objetivo. Porém, 2 crianças encontram-se em processo de
construção do seu conhecimento no que se refere a estes parâmetros, evidenciando
algumas dificuldades, que posteriormente e recorrendo a outras atividades, conseguiram
colmatar.
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13%
(n=2)

13%
(n=2)
em processo
conseguido

87%
(n=13)

Gráfico nº20: Avaliação do item “Reconhece/adota
comportamentos seguros enquanto peão” (n=15)

em processo
conseguido

87%
(n=13)

Gráfico nº21: Avaliação do item “Identifica ações
incorretas dos peões” (n=15)

No que diz respeito à identificação das características mais comuns dos sinais
de trânsito, tais como a cor e a forma visíveis no gráfico nº 22, aferimos que apenas
80% das crianças o conseguiram fazer corretamente e que 20% (3 crianças),
apresentaram algumas dificuldades em relação a este item, encontrando-se por isso em
processo de construção dos seus conhecimentos. Contudo, quando questionados sobre a
importância dos sinais de trânsito, verificamos que apenas 86,7% dos educandos (13),
conseguiram descrever por palavras suas a importância da existência destes para uma
segura circulação rodoviária. Quanto aos outos 2 educandos (13,3%), necessitaram de
uma pequena ajuda dos companheiros para chegarem à resposta correta.

20%
(n=3)

13%
(n=2)
em processo

em processo
conseguido
80%
(n=12)

Gráfico nº22: Avaliação do item “Identifica
características dos sinais de trânsito mais comuns,
tais como: Forma e Cor” (n=15)

87%
(n=13)

conseguido

Gráfico nº23: Avaliação do item “Reconhece a
importância dos sinais de trânsito” (n=15)
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Ao longo deste estudo, conseguimos ainda perceber, que todas as crianças
conseguem identificar as cores do semáforo, bem como a sequência correta das mesmas.
Apurámos ainda, que através do desenho, as crianças conseguem descrever as suas
ideias e conhecimentos sobre a temática explorada, mostrando ainda entusiasmo e
motivação ao escutarem e reproduzirem canções subjacentes à mesma.
No gráfico nº24, apresentamos as percentagens relativas ao item “verbaliza
novos vocábulos, relacionados com a Educação Rodoviária”. Verificamos que apenas
20% dos educandos (3) conseguem efetivamente verbalizar novos vocábulos aprendidos
e referidos ao longo das atividades, sobre a temática. Todavia 73,3% das crianças ainda
se encontram em processo de aquisição, visto que já conseguem verbalizar alguns
termos, sendo que apenas 1 criança ainda não consegue dialogar, utilizando os
vocábulos aprendidos.
7% (n=1)

20% (n=3)

não conseguido
em processo
conseguido

73% (n=11)

Gráfico nº24: Avaliação do item “verbaliza novos vocábulos, relacionados com a Educação Rodoviária”
(n=15)
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2.9.2. Apresentação e análise dos dados no 1º CEB
A segunda parte deste estudo debruçou-se sobre a turma A14 da Escola Básica
do Bonfim, constituída por um grupo heterogéneo de 20 alunos, 10 do sexo masculino
(50%) e 10 do sexo feminino (50%), com seis anos de idade.

50%
(n=10)

50%
(n=10)

Feminino
Masculino

Gráfico nº 25: Caraterização da turma em relação ao género (n=20)

No decorrer deste estudo, pude verificar ao avaliar as atividades, que todos os
alunos (100%), escutaram atentamente todas as informações que lhes iam sendo
transmitidas sobre as regras e comportamentos explorados dentro da sala de aula, sobre
a Educação Rodoviária.
Todavia e como se pode verificar no gráfico nº26, apenas 75% dos alunos
conseguem dialogar de forma aberta e espontânea, sobre a temática, partilhando assim
as suas opiniões e vivências. Os restantes 25% dos alunos têm um pouco mais de
dificuldade em se exprimirem não conseguindo por isso, conversarem abertamente,
talvez devido ao facto de seres um pouco mais tímidas, sendo por isso necessário ir-lhes
colocando algumas questões, de modo a facilitar a sua participação no decorrer do
diálogo.

25% (n=5)
em processo
conseguido
75% (n=15)

Gráfico nº26: Avaliação do item “Conversa abertamente sobre o tema, partilhando
experiências já vivenciadas” (n=20)
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Através da análise do gráfico nº27, verificamos que 80% dos alunos já
conseguem descrever, por palavras suas, o que entendem por circuito rodoviário,
encontrando-se apenas 4 crianças (20%) em processo no que diz respeito à aquisição
deste conteúdo. Pensamos que tal também se deve ao facto destes alunos se
encontrarem, em algumas ocasiões, um pouco distraídos, não escutando com atenção
alguns pontos que se iam debatendo.

20% (n=4)
em processo
80% (n=16)

conseguido

Gráfico nº 27: Avaliação do item “É capaz de descrever por palavras suas como é um circuito
rodoviário” (n=20)

No decorrer da prática pedagógica, todos os alunos participaram ativamente em
todas as atividades propostas, no entanto e devido a algumas dificuldades de
aprendizagem já evidenciadas e diagnosticadas antecipadamente, um aluno ainda não
compreende o significado de segurança rodoviária, tendo conseguido os restantes
colegas (95%) já alcançar esse objetivo.
No que concerne aos gráficos n28º e nº 29, podemos evidenciar que 75% dos
alunos adotam e reconhecem comportamentos seguros enquanto peões e identificam as
ações incorretas destes num circuito rodoviário, assim como também adotam e
reconhecem comportamentos seguros enquanto passageiros de veículos ligeiros e de
transportes públicos, identificando ainda as ações corretas e incorretas destes. Isto
verificou-se após a realização de algumas atividades sobre estes conteúdos.
Quanto às aprendizagens dos restantes 5 alunos (25%) no que diz respeito a estes
itens, ainda se encontram em processo de aquisição pois foram apresentando, ainda,
algumas lacunas (não muitas), relativas a estes pontos devido à distração de uns e faltas
por doença de outros, tendo verificado que após a correção das atividades e alguma
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insistência junto destes alunos, ficou garantido o sucesso das aprendizagens dos
mesmos.

25%
(n=5)

em processo
conseguido

75%
(n=15)

Gráfico nº28: Avaliação do item “Reconhece/adota
comportamentos seguros enquanto peão” (n=20)

25%
(n=5)
75%
(n=15)

25%
(n=5)
75%
(n=15)

Gráfico nº30: Avaliação do item “Reconhece/adota
comportamentos seguros enquanto passageiro de
veículos ligeiros e de transportes públicos” (n=20)

conseguido

Gráfico nº29: Avaliação do item “Identifica ações
incorretas dos peões” (n=20)

25%
(n=5)

em processo
conseguido

em processo

75%
(n=15)

em processo
conseguido

Gráfico nº31: Avaliação do item “Identifica ações
incorretas dos passageiros nos veículos ligeiros e
nos transportes públicos” (n=20)

Relativamente à identificação e adoção de comportamentos seguros e inseguros
enquanto ciclistas, podemos verificar, que 80% dos alunos conseguiram atingir estes
objetivos. Contudo os restantes 4 alunos (20%), ainda se encontram em processo de
aquisição, não conseguindo por isso atingir em pleno os conteúdos. Apesar disto todos
os alunos caminham corretamente pelo passeio enquanto peões, num determinado
circuito rodoviário.
No que diz respeito à identificação, das características dos sinais de trânsito,
tais como a forma e a cor, todos os alunos (100%), conseguem identificar plenamente
estas características, no entanto quanto ao significado dos sinais de trânsito abordados,
um aluno ainda não o consegue fazer, encontrando-se por isso em processo de aquisição
deste conteúdo. Esta ocorrência, deve-se ao facto de o aluno em questão possuir
algumas dificuldades de aprendizagem, nomeadamente no que diz respeito à memória

167

de curto prazo. Os restantes alunos já reconhecem o significado dos sinais mais
importantes abordados ao longo da exploração da temática.
Apesar de tudo isto, quando nos debruçamos sobre a questão do reconhecimento
da importância dos sinais de trânsito num circuito rodoviário, constatamos que apenas
85% dos alunos a conseguiu sendo capaz de explicar o porquê. Os restantes alunos
ainda se encontram em fase de aquisição, pois por motivos de doença faltaram a
algumas atividades, o que implicou que não tivessem a oportunidade de aceder a toda a
informação apresentada.

15% (n=3)
em processo
conseguido
85% (n=17)

Gráfico nº32: Avaliação do item “Reconhece a importância dos sinais de trânsito” (n=20)

No decorrer deste estudo, podemos ainda constatar que todos os alunos (100%)
conseguem identificar corretamente as cores dos semáforos, bem como a sua ordem e o
significado das cores. Para além disso, todos os alunos escutam e reproduzem as
canções referentes a esta temática, com entusiasmo e motivação, evidentes.
Apesar de tudo o que já foi referido e após a análise cuidadosa das fichas de
trabalho e do desempenho dos alunos, e tal como se pode verificar no gráfico nº33
apenas 35% dos alunos (7) é que conseguem identificar e desenhar o sinal correto
numa dada situação de circulação rodoviária, ou seja, quando lhes é apresentado um
conjunto de sinais que posteriormente terão de desenhar e colocar na apresentação de
uma situação real de trânsito, apenas 7 alunos o conseguiram fazer na perfeição.
Os restantes 13 alunos (65%), ainda encontram-se em processo de aquisição,
uma vez que foram apresentando algumas, pequenas lacunas, na realização deste tipo de
atividades.
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em processo

35% (n=7)

conseguido
65% (n=13)

Gráfico nº33: Avaliação do item “Identifica e desenha o sinal correto numa dada situação
rodoviária” (n=20)

Ao longo deste estudo, podemos ainda perceber que cerca de 85% dos alunos
reconhecem a importância da existência de uma instituição transmissora de regras e
comportamentos subjacentes à segurança rodoviária (escola de condução). Os restantes
alunos (3), apesar de terem participado na conversa sobre esta instituição, ainda se
encontram em processo de aquisição, uma vez que como já referido, por motivo de
doença não tiveram a oportunidade de participar na visita de estudo à escola de
condução, programada para complementar os saberes das crianças sobre a temática.
Para finalizar este estudo, e no que concerne ao item “verbaliza novos
vocábulos, relacionados com a Educação Rodoviária”, referente ao gráfico nº34,
conseguimos constatar que 50% dos alunos conseguem efetivamente verbalizar novos
vocábulos aprendidos e referidos ao longo das atividades, sobre a temática. Todavia
45% dos alunos ainda se encontram em processo de aquisição, visto que já conseguem
verbalizar alguns termos, sendo apenas 1 aluno que ainda não consegue dialogar,
utilizando os vocábulos aprendidos, devido a possuir dificuldades de aprendizagem que
não facilitam a aquisição de novos conhecimentos.
5% (n=1)

não conseguido
em processo
50% (n=10)

45% (n=9)

conseguido

Gráfico nº 34: Avaliação ao objetivo “verbaliza novos vocábulos, relacionados com a Educação
Rodoviária” (n=20
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2.9.3. Apresentação e análise dos dados no 1º CEB: Avaliação do circuito
rodoviário
Dos 20 alunos da escola Básica do Bonfim apenas 17 tiveram a oportunidade de
realizar a atividade lúdica do circuito rodoviário, uma vez que 3 dos alunos não
participaram por motivo de doença.
Ao longo desta atividade, constatámos que todos os alunos envolvidos
respeitaram o sinal de Stop, o que nos leva a concluir que identificam o seu significado e
a sua importância numa dada situação rodoviária.
No que concerne à passagem para peões (passadeira), verificou-se que dos 17
participantes apenas 1 aluno não a respeitou, numa fase inicial da atividade, tendo sido
por isso imediatamente chamado à atenção pelo sucedido, de modo a mudar o seu
comportamento. Os restantes 16 alunos (94%), respeitaram desde o início a passagem
para peões, mostrando que tanto como condutores como peões adquiriram
comportamentos seguros subjacentes a este item.

6% (n=1)

Não respeita
94% (n=16)

Respeita

Gráfico nº35: Avaliação do circuito: passagem para peões (n=17)

No que diz respeito ao sinal de sentido proibido, e como se pode observar no
gráfico nº36, verificou-se que cerca de 24% dos alunos (4), não respeitaram este sinal.
Isto aconteceu pelo facto de inicialmente estes alunos não prestarem muita atenção aos
sinais que se encontravam expostos ao longo do circuito.
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24% (n=4)
Não respeita
Respeita
76% (n=13)

Gráfico nº36: Avaliação do circuito: sentido proibido (n=17)

No decorrer desta atividade, conseguimos ainda aferir que no concerne ao sinal
de Cedência de passagem, 3 alunos (18%), não infringiram esta regra, não cedendo a
passagem aos colegas que prosseguiam na via. Mais uma vez, esta situação deveu-se à
falta de atenção destes alunos, sendo de imediato advertidos para o seu comportamento,
com o intuito de repararem os seus erros e numa próxima vez, terem atenção e
realizarem a atividade corretamente, usando os seus saberes e conhecimentos sobre
comportamentos seguros a serem utilizados.

18% (n=3)
Não respeita
82% (n=14)

Respeita

Gráfico nº37: Avaliação do circuito: cedência de passagem (n=17)

Quanto ao cumprimento das “ordens” dadas pelos semáforos, constatámos que
aquando do sinal vermelho para os veículos e também o sinal vermelho para os peões,
em ambos os casos, um aluno não conseguiu respeitar os mesmos, infringindo uma das
principais regras da circulação rodoviária, sendo por isso penalizado de imediato.
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Torna-se ainda importante salientar que após a penalização, o aluno envolvido em cada
um dos itens, percebeu o que estava a fazer de errado, tendo mudado logo o seu
comportamento, e tendo realizado de seguida a mesma ação mas desta vez de forma
correta.
Todos os alunos se nortearam e tentaram respeitar as setas de orientação
espalhadas pelo circuito de forma a executarem-no, respeitando ainda tanto os colegas
como a professora, ouvindo as instruções com atenção e respeitando as indicações que
pontualmente iriam sendo dadas.
Quando nos referimos ao item contorna corretamente a rotunda, verificamos
que dos 17 alunos presentes, 3 (18%) não conseguiram realizar esta tarefa da melhor
forma, tendo os restantes 14 (82%), contornado a rotunda corretamente, tal como se
pode visualizar no gráfico nº 38.

18% (n=3)
Não respeita
Respeita
82% (n=14)

Gráfico nº38: Avaliação do circuito: Contorna corretamente a rotunda (n=17)
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2.10. Conclusões
Com a realização deste trabalho teórico-prático, sobre a Prevenção e Segurança
Rodoviária, pretendi despertar nas crianças, desde a idade pré-escolar, a curiosidade e
responsabilidade, numa educação para a cidadania, mais especificamente a virtude da
prudência, alertando as crianças para a importância da cidadania rodoviária,
promovendo assim “a segurança como uma das áreas educativas prioritárias” (Queiroz
& Rosa, 1995).
De acordo com Castaño Pardo (1989: 58), “a educação rodoviária tem que ser
algo mais do que a ocupação de um último post dentro de uma determinada área. O
objetivo prioritário centra-se na aquisição de hábitos e atitudes de comportamentos
adequados”, não sendo por isso uma mera aprendizagem de regras e sinais.
Foi com este intuito, que ao longo deste estudo, tentei de forma simples e
sucinta, ajudar cada criança a descobrir a importância das medidas e precauções que
este tema acarreta, trabalhando de forma direta e indireta a prudência, levando assim a
criança a refletir sobre as ações corretas e incorretas. Este é um fator fundamental
quando se educa para a segurança.
Determinadas atitudes e hábitos adquiridos pelas crianças, em relação ao trânsito
e à vida social e, como é óbvio, apoiada pela aquisição de conteúdos subjacentes às
regras e aos sinais, tem como crucial objetivo protegê-las dos perigos existentes num
circuito rodoviário, respeitando os direitos dos outros, como garantia da sua segurança e
da segurança dos outros.
Corroborando assim o pensamento de Rosas & Meireles-Coelho (2011), a
educação rodoviária é uma estratégia por excelência na prevenção da sinistralidade, na
medida em que constitui um processo pedagógico e contínuo possibilitador da
interiorização de comportamentos, atitudes e valores, para uma inserção segura no
trânsito, desde a 1ª infância até à fase adulta.
Assim, a realização deste estudo pedagógico teve como finalidade fornecer um
“grão de areia” em busca de uma solução para uma sociedade que tem vindo a lutar,
cada vez mais, pela existência de uma verdadeira segurança rodoviária, com base na
eficiência preventiva, de modo a minimizar os riscos e acima de tudo o elevado número
de acidentes.
Após uma cuidadosa e profunda análise dos resultados obtidos através da
avaliação das atividades propostas, no decorrer da PES I e II no que concerne à temática

173

sobre a Educação Rodoviária, relativas ao desempenho, aos conhecimentos e
comportamentos dos educandos, podemos afirmar que o estudo foi alcançado com
sucesso e que os objetivos estipulados antecipadamente foram alcançados, uma vez que
as crianças conseguiram compreender e apreender todas as informações importantes
para a sua segurança bem como para o seu desenvolvimento e cidadania.
Como educadora e orientadora do processo de ensino e aprendizagem, tentei
sempre auxiliar os educandos no decorrer do mesmo, face a diversos conhecimentos e
comportamentos subjacentes à temática aprofundada, tentando sempre que se
encontrassem motivados, interessados, recetivos, flexíveis e participativos no decorrer
de todas as atividades e problemáticas apresentadas, tornando-se sujeitos e protagonistas
no processo de construção do seu conhecimento.
As estratégias utilizadas, revelaram-se eficazes, visto que os resultados obtidos
foram muito positivos. Facultaram aos alunos experiências positivas, adequadas às suas
necessidades, permitindo assim atingir os objetivos pedagógicos programados.
Ao finalizarmos esta investigação e respondendo à questão problema
antecipadamente exposta, podemos afirmar convictamente que a utilização de
estratégias adequadas da parte de educadores/professores dirigidas a educandos e
situações pedagógicas, com utilização de uma linguagem e um discurso adequado, são
cruciais na alteração de comportamentos inadequados, fomentando atitudes cada vez
mais cívicas.
Neste sentido, temos de salientar o papel importante que educador/professor e
escola desempenham na formação cívica das crianças, uma vez que “o professor tem de
ser um profissional, com uma adequada motivação pessoal e consciente, que
desempenha um grande papel nesta criação de hábitos, sendo um verdadeiro modelo e
ídolo” (Castaño Pardo, 1989: 59).
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Considerações Finais

Eis que chega ao fim mais uma etapa da minha formação como futura
educadora/professora. Foi um percurso que me enriqueceu a todos os níveis, uma vez
que este trajeto profissional me permitiu estar em contato, com as realidades educativas,
de vários níveis de ensino.
Numa retrospetiva sobre todo o trabalho desenvolvido ao longo deste curso de
mestrado, posso comprovar o importante papel da PES para a minha formação enquanto
educadora/professora.
O facto de me ter proporcionado um leque alargado de experiências e desafios,
tornou-se uma mais-valia e contribuiu para o desenvolvimento de conhecimentos e
competências pedagógicas. Neste sentido, torna-se importante salientar alguns dos
momentos, que ao longo deste percurso se revelaram cruciais para o aperfeiçoamento
enquanto futura docente, nomeadamente os momentos de planificação e reflexão,
importantíssimos na intervenção pedagógica. Assim, o tempo dedicado a estes dois
momentos contribuiu para o progresso, cada vez maior, do envolvimento no processo de
ensino e aprendizagem. Ao longo destes processos devemos realizar sempre uma análise
crítica e reflexiva de desempenho, colocando desta forma, em confronto os
conhecimentos e conceções teóricas com as situações práticas surgidas.
Surgiram também dificuldades, nas quais vi lições e oportunidades de
crescimento. Deste modo, a PES foi de extrema importância, na aquisição de diversas
capacidades para identificar problemas, refletir acerca deles e procurar soluções. Tratouse de um caminho crucial a percorrer, tendo proporcionado oportunidades de colocar em
prática uma sucessão de atividades enriquecedoras com o intuito de fomentar e
estimular a aprendizagem das crianças. Percebo, neste trajeto, a importância da procura
constante de conhecimentos e estratégias que permitam uma construção mais sustentada
do conhecimento, alicerce para uma intervenção mais profícua.
A PES incidiu numa busca incansável de respostas a dúvidas/questões que foram
surgindo a um ritmo praticamente diário. Foi com base numa constante investigação que
surgiu e se manifestou uma linha evolutiva verificando-se assim que o crescimento
atingido assentou efetivamente em experiências positivas e em vivências onde muitas
vezes se encontravam barreiras e inquietações.
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No que concerne ao estudo efetuado no terceiro capítulo, do presente
documento, acreditamos que os objetivos propostos foram alcançados, e conseguimos
dar resposta à questão problema, inicialmente exposta. Assim consideramos que a
exploração deste estudo se tornou extremamente enriquecedora na medida em que
possibilitou trabalhar com as crianças aspetos essenciais para a sua vida futura enquanto
cidadãos no que diz respeito à Educação Rodoviária, sendo esta uma problemática da
nossa sociedade, para a qual devemos criar respostas, medidas e ações que ajudem a
colmatar os níveis de sinistralidade e o número de vítimas.
Com este estudo, percebemos que uma das formas de o fazer é através da
educação cívica de todos os indivíduos, e para que seja fator de sucesso, deve começar a
estruturar-se desde tenra idade.
Concluo assim, que o educador/professor deverá proceder constantemente à
pesquisa de informações, não estagnando no momento em que termina o seu percurso
académico. Desta forma, encaro o término deste Mestrado, não como o fim de todas as
situações de procura/pesquisa, mas sim como o início de uma pesquisa incessante para
aprofundar os conhecimentos e me manter sempre atualizada de modo a contribuir de
forma positiva para a melhoria do processo de ensino. Sinto ainda ter um longo caminho
de aprendizagem a percorrer e que esta experiência foi, apenas, uma ínfima amostra no
caminho, mas “muitíssimo” gratificante e plena de experiências de crescimento, a nível
profissional e pessoal.
Considero que aprendi e adquiri bastantes conhecimentos ao longo do meu
percurso, enquanto aluna e estagiária nesta Instituição. É minha intenção, no entanto,
continuar a pesquisa sobre os mais diversos assuntos relacionados com a educação, de
modo a ser uma profissional atualizada.
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Anexo nº 1 – Imagens dos espaços da Sala de Atividades do Pré-escolar

Imagem nº 1 – Espaço dos Jogos de mesa

Imagem nº 3 – Espaço do Jogo

Imagem nº 2 – Espaço da Pintura

Imagem nº 4 – Espaço dos Desenhos

Imagem nº 5 e 6– Espaço da Casinha
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Imagem nº 7– Espaço da Pista

Imagem nº 8 e 9 – Espaço da Biblioteca

Imagem nº 10 – Espaço dos Computadores

Imagem nº11 – Espaço de Reunião
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Anexo nº 2 – Imagens das instalações da Escola Básica do Bonfim

Sala de aula – 1º ano

Biblioteca

194

Salão polivalente

Reprografia

Sala de professores

Sala das auxiliares
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Sala de informática

Instalações sanitárias

1

Espaço exterior

2

Anexo nº 3 – Planos de Observação
Plano de Observação no Pré-escolar

Data

Situação de
observação

Objetivos da observação

- Caracterizar o meio
envolvente;
28/02/201
2

29/02/201
2

05/03/201
2

Instituição
- Caracterizar a instituição
(Espaços físicos,
organização e recursos
humanos)

Sala de
atividades

Rotina
Diária

Caracterizar
a
organização espacial da
sala de atividades bem
como o seu mobiliário;

Caracterizar
organização diária
atividades;

a
das

Aspetos a observar
-Exterior;
-Hall de entrada;
-Salão;
-Sala das
educadoras;
-Casas de Banho;
-Corredor;
-Cozinha;
-Recursos
Humanos;
Espaços da sala:
- Jogos;
- Casinha;
- Leitura;
- Reunião;
- Pintura;
- Desenhos;
Computadores;
- Rotinas diárias do
grupo;

Instrumentos/
Metodologia de
observação
- Observação direta;
- Observação
indireta:
Fotografias;
Projeto Educativo
de Agrupamento;

Observadoras

Andreia
Cardoso
e
Joana Matos

- Observação direta;
Andreia
Cardoso

- Observação
indireta:
Fotografias;
Grelha de Registro
ECERS

Joana Matos

-Observação Direta;

Andreia
Cardoso

e

e
Joana Matos

28/02/201
2
a
13/06/201
2

28/02/201
2
a
07/03/201
2

Grupo de
crianças

Metodologi
a da
Educadora

- Interação entre os
pares;
-Caracterizar o grupo de -Participação
nas
Crianças ao nível do seu atividades;
desenvolvimento
- Desenvolvimento
cognitivo, psicológico e das crianças nas
social;
diferentes áreas e
domínios do saber;
-Preferência
das
crianças nos vários
espaços

-Caracterizar o tipo de
metodologia utilizada pela
educadora;

-Educadora
as
atividades propostas
por esta;

- Observação direta;
- Observação
indireta:
Fotografias;
Grelhas de registo;

Andreia
Cardoso
e
Joana Matos

- Observação direta;
Andreia
Cardoso
e
Joana Matos

3

Plano de Observação no 1º CEB

Situação de
observação

Meio envolvente

Instituição

Sala de aula

Grupo de alunos

Objetivos da
observação
- Cidade da Guarda;
- Agrupamento de
escolas;
- Bairro do Bonfim;

Instrumentos/
Metodologia de
observação

Observadoras

- Observação direta;
- Observação indireta:
Fotografias;
Projeto Educativo de
Agrupamento;

Andreia Cardoso

Espaços físicos,
organização e
recursos humanos

- Observação direta;
- Observação indireta:
Fotografias;

Andreia Cardoso

-Caracterizar a
organização espacial
da sala de aula bem
como o seu
mobiliário;
-Caracterizar o grupo
de Crianças ao nível
do seu
desenvolvimento
cognitivo,
psicológico e social;

- Observação direta;
- Observação indireta:
Fotografias;

Andreia Cardoso

e
Joana Matos

e
Joana Matos

e
Joana Matos

- Observação direta;
- Observação indireta:
Fotografias;

Andreia Cardoso
e
Joana Matos

Metodologia da
Professora

- Estratégias de
ensino;
- Interação com a
turma;
- Tipo de atividades.

- Observação direta;

Andreia Cardoso
e
Joana Matos

4

Anexo nº 4 – Notícias de Educação Rodoviária, do Jornal de Notícias
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Anexo nº 5 – Planificações do pré-escolar e do 1º CEB, alusivas às atividades sobre a Prevenção Rodoviária

Planificação
Agrupamento de escolas: S. Miguel
Jardim de Infância Bairro da Luz
Educadora Cooperante: Helena Martins
Estagiárias: Andreia Cardoso
Data: 04-06-2012

Planificação n.º 26

Grupo Etário: 3/4 anos
Nº de alunos: 15 alunos
Duração: Um dia
Tema: Prevenção de acidentes rodoviários
Conteúdo

- Prevenção de
acidentes
rodoviários: peões.

Área de Conteúdo

- Área do conhecimento do
mundo;

Objetivos
 Objetivos gerais:

 Período da manhã:

-Desenvolver a linguagem e
comunicação;

- Registo do “Calendário”;

- Desenvolver
escrita;
- Área de formação pessoal e
social;

Atividades/ Estratégias

a

expressão

-Promover o desenvolvimento
pessoal e social da criança, com
base em experiências de vida

Recursos/
Materiais
Recursos
Físicos:
- Sala de atividades.

-Em grande grupo, leitura e exploração da
história “João Peão”;
-Em grande grupo, exploração do site
“Miúdos no trânsito: regras e sinais”, que
aborda alguns cuidados a ter enquanto peão;

Avaliação

Recursos
Humanos:
- Educadora;

-Observação
direta através
do
comportamen
to dos alunos
no decorrer
das
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- Área da expressão
comunicação;

- Domínio da língua oral e
abordagem à escrita;

-Domínio
plástica;

da

da

-Em grande grupo, exploração da canção
“Segurança para todos”;

-Desenvolver qualidades de
carácter, como o sentido da
responsabilidade, de justiça,
autodomínio e prudência;

- Atividades de escolha livre nos vários
espaços;

- Partir da observação de
diferentes comportamentos e
atitudes para elaborar critérios
próprios de hábitos e formas de
atuar em Educação Rodoviária.

-Atividade coadjuvada por um professor
licenciado em Educação Física;

 Objetivos específicos:

- Registo na tabela a evolução dos nossos
feijoeiros;

-Analisar e identificar o objetivo
primordial da história do “João
Peão”;

- Atividades de escolha livre nos vários
espaços;

e

- Domínio da Matemática.

-Domínio
Musical;

numa perspetiva da educação
para a cidadania;

- Alunos.

Expressão

expressão

- Domínio da Expressão
Motora.

- Estagiárias;

 Período da tarde:

Recursos
Materiais:
-História “O João
Peão”;
- Computador;

- Em grande grupo, construção de um cartaz
sobre as ações corretas e incorretas dos
peões quando andam na rua;

- Projetor;
-Imagens;

atividades,
assim como
na pintura dos
semáforos e
na elaboração
do cartaz;
-Observação
indireta
através
da
observação
de
fotografias.

-Papel de cenário;
- Cola;
-Tabela de registos;

- Dialogar sobre a história;
-Identificar e adotar alguns
cuidados/comportamentos
de
segurança dos peões;
- Reconhecer os sinais para
peões;
- Reproduzir uma canção sobre
a segurança;
- Reconhecer ações corretas e
incorretas dos peões;
- Coordenar movimentos finos;
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Planificação
Agrupamento de Escolas de S. Miguel

Planificações e respetivos materiais

Jardim de Infância Bairro da Luz

Educadora Cooperante: Helena Martins
Estagiárias: Andreia Cardoso
Data: 05-06-2012

Planificação n.º 27

Grupo Etário: 3/4 anos
Nº de alunos: 15 alunos
Duração: Um dia
Tema: Prevenção de acidentes rodoviários
Conteúdo

Área de Conteúdo

Objetivos

- Prevenção de
acidentes
rodoviários:
em
veículos ligeiros,
bicicleta e nos
transportes
públicos;

- Área do conhecimento do
mundo;
- Área de formação pessoal e
social;
- Área da expressão
comunicação:

Atividades/ Estratégias

 Objetivos gerais:
-Desenvolver a linguagem e
comunicação;
-Promover o desenvolvimento
pessoal e social da criança, com
base em experiências de vida
numa perspetiva da educação
para a cidadania;

e

- Domínio da língua oral e
abordagem à escrita;

-Desenvolver qualidades de
carácter, como o sentido de
responsabilidade, de justiça,
autodomínio e prudência;
-

Partir

da

observação

de

 Período da manhã:
- Registo do “Calendário”;
-Em grande grupo, leitura e exploração da
história “Passageiros seguros, que bonitos
são!”;
-Em grande grupo, exploração do site
“Miúdos no trânsito: regras e sinais”, que
aborda alguns cuidados quando andamos de
carro e de transportes públicos;
-Atividade coadjuvada por um professor

Recursos/
Materiais
Recursos
Físicos:
- Sala de atividades.
Recursos
Humanos:
- Educadora;
- Estagiárias;
- Alunos.

Avaliação
-Observação
direta através
do
comportamen
to dos alunos
no decorrer
das
atividades:
Interesse
e
participação;
-Observação
indireta
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-Domínio da Matemática;
-Domínio
Musical;

da

-Domínio
plástica;

da

Expressão

expressão

- Domínio da Expressão
Motora.

diferentes comportamentos e
atitudes para elaborar critérios
próprios de hábitos e formas de
atuar em Educação Rodoviária;
- Desenvolver a
escrita;
- Desenvolver o
lógico matemático.

licenciado em Educação musical
-Em grande grupo, exploração da canção
“Segurança para todos”;

expressão
raciocínio

- Atividades de escolha livre nos vários
espaços;

 Objetivos específicos:
- Analisar e identificar o
objetivo primordial da história
“ Passageiros seguros, que
bonitos são!”;

 Período da tarde:
- Realização de uma ficha sobre os
comportamentos corretos e incorretos dos
passageiros e condutores;

- Dialogar sobre a história;
-Interiorizar e adotar alguns
cuidados/comportamentos
de
segurança enquanto passageiros;

- Realização de um desenho sobre a
segurança rodoviária;

-Reconhecer
alguns
comportamentos
seguros
quando circula de bicicleta;

Recursos
Materiais:
-História
“
Passageiros
seguros,
que
bonitos são!”;
- Computador;
- Projetor;
-Imagens;
-Papel;
- Lápis de cor;
-Fichas de trabalho;

através
da
observação
de
fotografias, e
da ficha de
trabalho;

- Jogo matemático “Halli Galli júnior”;
- Atividades de escolha livre nos vários
espaços;

- Reproduzir uma canção sobre
a segurança;
- Identificar ações corretas e
incorretas quando se anda de
carro ou de transportes públicos;
- Coordenar movimentos finos;
- Relacionar o número três à
quantidade;
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Planificação
Agrupamento de escolas: S. Miguel
Jardim de Infância Bairro da Luz
Educadora Cooperante: Helena Martins
Estagiárias: Andreia Cardoso
Data: 06-06-2012

Planificação n.º 28

Grupo Etário: 3/4 anos
Nº de alunos: 15 alunos
Duração: Um dia
Tema: Prevenção de acidentes rodoviários
Conteúdo

Área de Conteúdo

- Prevenção de
acidentes
rodoviários: Sinais
de Trânsito

- Área do conhecimento do
mundo;
- Área de formação pessoal e
social;
- Área da expressão
comunicação:

e

- Domínio da língua oral e
abordagem à escrita;

Objetivos
 Objetivos gerais:
-Desenvolver a linguagem e
comunicação;
-Promover o desenvolvimento
pessoal e social da criança, com
base em experiências de vida
numa perspetiva da educação
para a cidadania;

Atividades/ Estratégias
 Período da manhã:
- Registo do “Calendário”;
-Em grande grupo, leitura e exploração da
história “A rua aborrecida”;
-Saída até à rua para a observação de alguns
sinais de trânsito;

-Desenvolver qualidades de
carácter, como o sentido da
responsabilidade, sentido de
justiça,
autodomínio
e
prudência;

-Em grande grupo, exploração do site
“Miúdos no trânsito: regras e sinais”,
abordando alguns sinais importantes para a
circulação rodoviária

- Partir da observação de
diferentes comportamentos e

- Exploração de formas geometrias através
dos sinais;

-Domínio da Matemática;
-Domínio

da

Expressão

Recursos/
Materiais
Recursos
Físicos:
- Sala de atividades.
Recursos
Humanos:
- Educadora;
- Estagiárias;
- Alunos.
Recursos
Materiais:
-História “A rua
aborrecida!”;
- Computador;
- Projetor;

Avaliação

-Observação
direta através
do
comportamen
to dos alunos
no decorrer
das
atividades:
Interesse
e
participação;
-Observação
indireta
através
da
observação
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Musical;
-Domínio
plástica;

da

expressão

- Domínio da Expressão
Motora.

atitudes para elaborar critérios
próprios de hábitos e formas de
atuar em Educação Rodoviária;
- Desenvolver a
escrita;
- Desenvolver o
lógico matemático;

expressão

- Atividades de escolha livre nos vários
espaços;

-Imagens;
-Papel;
- Lápis de cor;
-

de
fotografias, e
da pintura dos
semáforos.

 Parte da tarde:

raciocínio
- Pintura de imagens de um semáforo para
peões e um semáforo para veículos;

 Objetivos específicos:
- Analisar e identificar o
objetivo primordial da história
“ A rua aborrecida”;

-Em grande grupo, exploração da canção
“Sinais de trânsito”;

- Dialogar sobre a história;

- Jogo matemático “Pipos”;

-Familiarizar-se com
sinais de trânsito;

- Atividades de escolha livre nos vários
espaços;

alguns

- Identificar algumas formas
geometrias
através
da
visualização dos sinais de
trânsito;
-Reconhecer a importância dos
semáforos;
-Identificar as cores dos
semáforos;
- Reproduzir uma canção sobre
a segurança;
- Coordenar movimentos finos;
- Agrupar segundo as cores e
animais;
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Plano de Aula
Professora Orientadora: Urbana Cordeiro
Professora Cooperante: Isabel Leitão
Professora Estagiária: Andreia Cardoso

Agrupamento de Escolas de Área Urbana da Guarda - EB1 do Bonfim
Data:21 de janeiro de 2013
Nível de ensino: 1º ano
Nº de alunos: 20

Tema: Segurança Rodoviária
Área
Objetivos
Comunicar
oralmente
descobertas
e
experiências vivenciadas ao longo do fim de
semana;
Exprimir-se por iniciativa própria;
Executar grafismos;
Desenvolver competências de escrita;
Contatar com os registos de escrita
Português
(impressa e manuscrita);
Identificar a consoante “G” (minúscula e
maiúscula);
Reconhecer a consoante “G”, através de
jogos fonéticos e gráficos;
Agrupar a consoante “G” com as vogais a, o,
u, formando sílabas;
Fazer correspondência entre diversas
palavras com as respetivas imagens;
Irmanar o número de sílabas numa dada
palavra;
Ordenar sílabas de modo a formar palavras;
Organizar palavras para posteriormente
formar frases;
Redigir pequenas frases;

Conteúdos

Recursos

Avaliação

Relato dos acontecimentos
interessantes vivenciados
ao
longo do fim de semana;
História dos "Gs";
Consoante “G” (minúscula e
maiúscula);
Sílabas: ga, go, gu;
Frases.

Materiais:
- Manual;
- Adivinha sobre o
“G”;
- Fichas de trabalho;
- Livro de histórias;
- Quadro.

Observação direta:
-Participação/ Interesse;
-Criatividade/ Empenho;
-Autonomia;
Observação indireta:
-Fichas de trabalho

Tempo

90
Minutos
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Leitura de palavras e de pequenas frases;
Formar pequenas frases através de uma
imagem.
Processo de operacionalização:
- Relato dos acontecimentos vivenciados pelos alunos ao longo do fim de semana.
- Motivação inicial: uma adivinha acerca da consoante “G”, como recurso para a introdução da mesma.
- Leitura e exploração da história, intitulada “Era uma vez no país dos Gs ”, focando alguns aspetos relevantes da mesma: exploração da imagem; do título; ação da história e
identificação das personagens.
- Identificação de algumas palavras salientes na história com a consoante “g”.
- Registo e treino, no quadro e no caderno de duas linhas, do grafismo relativo à consoante “g”.
- Realização de fichas sobre a consoante “g” no Manual (p.90, 91, 92 e 93).
- Resolução de algumas fichas de consolidação acerca da consoante explorada neste dia, Transferências de aprendizagem como defende Santos (1994)

Matemática

Descobrir, progressivamente, o conceito de
número;
Ler números;
Escrever números;

 Efetuar pequenas contagens;
Identificar os algarismos 17 e 18;
Manipular objetos que apelem à apreensão
da noção de invariância
da quantidade (ábaco e material Cuisenaire);
Estabelecer relações de ordem entre
números naturais usando os sinais de
comparação (>, <ou =);
Ordenar números;
Ler números por ordem crescente e
decrescente;
Escrever números por ordem crescente e
decrescente;
Compor e decompor números em somas e

 Números 17 e 18;
Sinais de Comparação (>, <ou
=);
Ordem crescente e decrescente;
Tabelas de dupla entrada;
Contagens;
Pequenas
situações
problemáticas.

Materiais:
- lápis de cor;
- Ábaco;
-Material Cuisenaire;
- Livro de fichas;
- Fichas de trabalho;
- Quadro.

Observação direta:
-Participação/ Interesse;
-Criatividade/ Empenho;
-Autonomia;
Observação indireta:
-Fichas de trabalho;

70
Minutos
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diferenças;
Explorar situações que conduzam à
descoberta da adição e da subtração,
Registar números numa reta graduada e
orientada;
Resolver breves situações problemáticas;
Praticar o cálculo mental com números
pequenos.
Processo de operacionalização:
Momento de Interdisciplinaridade: Questionarei os alunos sobre o número de palavras que continham a consoante “g” e que foram aparecendo ao longo da história “Era uma
vez no país dos Gs”, escrevendo-as no quadro, criando assim uma breve situação problemática (são 12 palavras que é uma? quantas dezenas e quantas unidades são? E de
quantas palavras precisamos de modo a obtermos um total de 17? E 18?, realizando desta forma, um momento de interdisciplinaridade entre a área de português e Matemática,
tal como defende Pombo (1993).
- Introdução dos números 17 e 18.
- Realização, por parte dos alunos, de agrupamentos de 17 e 18 lápis de cor na mão, de modo a estes adquirirem a noção de número e quantidade, através da manipulação de
objetos, neste caso dos lápis, tal como defende a Lei de Bases 2008 e Mialaret (1975).
- Representação dos números 17 e 18 no ábaco, descobrindo assim quantas dezenas e quantas unidades representam.

Materiais como suportes de aprendizagem

- Manipulação e representação, dos números 17 e 18, no Material Cuisenaire.

Programa (2004 p.165)

- Registo e treino, no quadro e no caderno de duas linhas, dos algarismos 17 e 18.
- Execução das atividades propostas no livro de fichas (p.44 e 45).
- Explicação dos cálculos, Metacognição como defende Salema (1997)
- Resolução de algumas fichas complementares, Transferências de aprendizagem (Santos, 1994).

Estudo do meio

Desenvolver qualidades de carácter, como o
sentido da responsabilidade, sentido de justiça,
autodomínio e prudência.
Conhecer e aplicar normas de prevenção
rodoviária:
- Caminhar pela esquerda das estradas;
- Atravessar nas passadeiras;
- Respeitar os semáforos;

Segurança rodoviária:
- Sinais de trânsito;
- Sinais para peões;
- Regras de segurança, para
peões, condutores e passageiros;
- Ações corretas e incorretas
de
peões,
passageiros
e
concutores.

Materiais:
- Manual;
- PowerPoint;
- Computador;
- Projetor;
- Fichas de trabalho.

Observação direta:
-Participação/ Interesse;
-Criatividade/ Empenho;
-Autonomia;

60
Minutos

Observação indireta:
-Fichas de trabalho;
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- Reconhecer sinais de transito uteis para o
dia a dia da criança;
- Identificar os sinais para peões, para
pistas de bicicletas e de proximidade de uma
passagem de nível.
Identificar ações corretas e incorretas de
peões, passageiros e concutores;
Reconhecer a existência de uma instituição
transmissora das regras e cuidados subjacentes
à segurança rodoviária.
Processo de operacionalização:
Momento de Interdisciplinaridade: Apresentarei à turma uma imagem, questionando de seguida sobre o número de sinais de trânsito existentes na mesma, realizando deste
modo um momento de interdisciplinaridade entre a área de matemática e Estudo do meio como reitera Pombo (1993).
- Leitura e exploração do texto “A História do Manuel”, focando alguns aspetos relevantes da mesma: exploração da imagem; do título; ação da história e identificação das
personagens.
- Visualização de um PowerPoint acerca das regras de segurança rodoviária para peões condutores e passageiros, bem como de alguns sinais importantíssimos para a cidadania
rodoviária.
- Identificação de diversas ações corretas e incorretas praticada por peões, condutores e passageiros.
- Audição da canção “Segurança para todos”, da autoria da Renault
- Realização de uma ficha de trabalho (Transferências de aprendizagem como defende Hilda Santos 1994)

Expressão e
Educação Plástica

Pintar em superfícies planas;
Pintar e desenhar uma imagem sugerida;
Pintar livremente;

Desenho;
Pintura;

Materiais:
- Folhas de papel;
- Lápis de cor;
Canetas de feltro;
- Desenhos de diversos
sinais.

Observação direta:
-Participação/ Interesse;
-Criatividade/ Empenho;
-Autonomia;

45
Minutos

Processo de operacionalização:
Momento de Interdisciplinaridade: Pintura de diversos sinais de trânsitos aprofundados na área de Estudo do Meio.
- Desenho e pintura de algumas situações relativas à prevenção rodoviária.
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Plano de Aula

Professora Orientadora: Urbana Cordeiro
Professora Cooperante: Isabel Leitão
Professora Estagiária: Andreia Cardoso

Agrupamento de Escolas de Área Urbana da Guarda - EB1 do Bonfim
Data:13 de março de 2013
Nível de ensino: 1º ano
Nº de alunos: 20

Tema: Segurança Rodoviária
Área
Objetivos
Desenvolver qualidades de carácter, como o
sentido da responsabilidade, sentido de justiça,
autodomínio e prudência.
Conhecer e aplicar normas de prevenção
rodoviária:
- Caminhar pela esquerda das estradas;
- Atravessar nas passadeiras;
Estudo do meio
- Respeitar os semáforos;
- Reconhecer sinais de transito uteis para o
dia a dia da criança;
- Identificar os sinais para peões, para
pistas de bicicletas e de proximidade de uma
passagem de nível.
Identificar ações corretas e incorretas de
peões, passageiros e concutores;
Reconhecer a existência de uma instituição
transmissora das regras e cuidados subjacentes
à segurança rodoviária.
Processo de operacionalização:

Conteúdos
Segurança rodoviária:
- Sinais de trânsito;
- Sinais para peões;
- Regras de segurança, para
peões, condutores e passageiros;
- Ações corretas e incorretas
de
peões,
passageiros
e
concutores.

Recursos
Materiais:
- Manual;
- PowerPoint;
- Computador;
- Projetor;
- Fichas de trabalho.

Avaliação
Observação direta:
-Participação/ Interesse;
-Criatividade/ Empenho;
-Autonomia;

Tempo

Observação indireta:
-Fichas de trabalho;

- Leitura e exploração da banda desenhada “A pé e sozinho … pela 1ª vez”, focando alguns aspetos relevantes da mesma: exploração da imagem; do título; ação da história e
identificação das personagens.
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- Continuação da Visualização do PowerPoint acerca das regras de segurança rodoviária para peões condutores e passageiros, bem como de alguns sinais importantíssimos para a
cidadania rodoviária.
- Audição da canção “Segurança para todos”, da autoria da Renault
- Realização de duas fichas de trabalho (Transferências de aprendizagem como defende Hilda Santos 1994)

Plano de Aula
Agrupamento de Escolas de Área Urbana da Guarda - EB1 do Bonfim

Professora Orientadora: Urbana Cordeiro
Professora Cooperante: Isabel Leitão
Professora Estagiária: Andreia Cardoso
Tema: Segurança Rodoviária
Área
Objetivos
Desenvolver qualidades de carácter, como o
sentido da responsabilidade, sentido de justiça,
autodomínio e prudência.
Conhecer e aplicar normas de prevenção
rodoviária:
- Caminhar pela esquerda das estradas;
- Atravessar nas passadeiras;
Estudo do meio
- Respeitar os semáforos;
- Reconhecer sinais de transito uteis para o
dia a dia da criança;
- Identificar os sinais para peões, para
pistas de bicicletas e de proximidade de uma
passagem de nível.
Identificar ações corretas e incorretas de
peões, passageiros e concutores;

Data: 14de março de 2013
Nível de ensino: 1º ano
Nº de alunos: 20

Conteúdos
Segurança rodoviária:
- Sinais de trânsito;
- Sinais para peões;
- Regras de segurança, para
peões, condutores e passageiros;
- Ações corretas e incorretas
de
peões,
passageiros
e
concutores;

Recursos
Materiais:
- Fichas de trabalho;
-Carta de condução;
- Sinais de trânsito;
- 2 bicicleta;
- um jipe;

Avaliação
Observação direta:
-Participação/ Interesse;
-Criatividade/ Empenho;
-Autonomia;

Tempo

Observação indireta:
-Fichas de trabalho;
-Avaliação do circuito;

Dia inteiro

- Fotografias
-Visita de estudo;
- Circuito rodoviário.
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Reconhecer a existência de uma instituição
transmissora das regras e cuidados subjacentes
à segurança rodoviária.
Processo de operacionalização:
- Visita de estudo à escola de condução “G. Gomes”.
- Visualização e manipulação de uma carta de condução.
- Realização de uma ficha de trabalho.
- Circuito rodoviário.
- Audição da canção “Segurança para todos! “ da autoria da Renault, remetendo os alunos para algumas regras importantes da cidadania rodoviária.
- Entrega do diploma da Prevenção rodoviária.
-Distribuição de um livro de atividades.
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Anexo nº 6- Descrição dos Procedimentos adotados na exploração do
tema escolhido no nível Pré-escolar
 A intervenção pedagógica referente à planificação nº26 (anexo nº5), relativa ao dia 4 de
junho de 2012, debruçou-se de forma objetiva sobre a temática “Prevenção de Acidentes Rodoviários”,
nomeadamente acerca dos cuidados que todos devemos adotar enquanto peões da via pública, pois tal
como refere o M.A.I. (2003:36) “a sinistralidade de peões resulta do comportamento dos próprios, do
comportamento dos condutores e das condições proporcionadas pelas infra estruturas e pela gestão do
tráfego, importa pôr em prática uma estratégia que incida de forma coordenada sobre todos estes
factores”.
Deste modo, a planificação deste dia contempla atividades que alertam as crianças para a forma
como se devem comportar enquanto peões da via pública, induzindo-lhes a adoção de comportamentos
seguros nas suas deslocações a pé. Os principais objetivos foram sensibilizar e informar as crianças para
melhores técnicas de proteção enquanto peões e promover o desenvolvimento pessoal e social da criança,
com base em experiências de vida, numa perspetiva de educação para a cidadania, tentando ainda
desenvolver, junto da mesma, o sentido de responsabilidade, justiça, autodomínio e prudência.
Neste contexto, iniciei este dia de atividades com o grupo de 3 e 4 anos (após o registo do
calendário - atividade pertencente à rotina diária), apresentando-lhe como motivação inicial uma imagem,
de um jogo, alusiva ao “Trânsito na Cidade”. Tal como defende Sprinthall e Sprinthall (1993:616) “a
motivação é uma componente crucial na aprendizagem e no acto educativo”, uma vez que esta “suscita e
incita uma conduta (…) e faz com que o aluno encontre motivos, para aprender, para se aperfeiçoar e para
descobrir e rentabilizar capacidades” (Balancho, 1996:17).
“A posteriori”, tentei, através do diálogo com as crianças, perceber quais as conceções que estas
teriam sobre o tema, pois as vivências das crianças (tais como passeios, viagens, atravessamentos,
visualização de acidentes) implicam um elemento-chave para o desenvolvimento dos diferentes conceitos,
atitudes e habilidades que contribuam para uma participação rodoviária correta e de colaboração com a
comunidade. Assim, tal como afirma Ausebel (1976: 25) “os conhecimentos prévios dos alunos devem
ser valorizados, para que possam construir estruturas mentais, que lhes permitam descobrir e redescobrir
outros conhecimentos, caracterizando, assim, uma aprendizagem prazerosa e eficaz”.
Para tal, ao longo deste diálogo sobre a imagem, fui colocando algumas questões pertinentes que
me ajudaram na recolha dessas conceções, tais como: o que conseguimos ver nesta imagem? Será que
podemos atravessar a rua em qualquer lugar? Onde nos devemos colocar para atravessar corretamente a
rua? Será que a menina A e a menina B estão a agir corretamente? E a senhora C será que está a
atravessar corretamente a rua? O que será a educação rodoviária? E porque será tão importante?
De seguida, em grande grupo, recorri à leitura e exploração da história “João Peão” (anexo nº 7a) sendo esta muito rica em rimas, terminadas no ditongo nasal “ão” e, por isso, fácil de identificar pelas
crianças, ajudando-as no desenvolvimento da linguagem oral, visto que de forma lúdica se pode trabalhar
um grande conjunto de competências tais como o vocabulário, a memória auditiva, a consciência
fonológica, entre outras, o que se verificou após a exploração da mesma.
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Através da leitura e exploração da história, expliquei o conceito de peão, assim como o seu papel
no circuito rodoviário, sensibilizando, ainda, a criança para todos os perigos rodoviários que ocorrem
diariamente e para os quais devemos estar muito atentos, nomeadamente a importância de atravessar
sempre na passadeira, bem como a importância de prestar atenção e respeitar a sinalização existente.
Na minha opinião, este tipo de atividades é importantíssima no ato educativo, uma vez que o
momento de contar histórias é uma estratégia motivadora para descobertas e aprendizagens por parte das
crianças. Machado (1994) considera que uma história é um recurso psicopedagógico que abre espaço para
a alegria, para a compreensão e integração de si próprio e da realidade para além de estimular e permitir o
alargamento do vocabulário da criança, bem como a construção de novos significados.
Neste contexto, tal atividade é tão importante “para o desenvolvimento da linguagem da criança
e para a compreensão do mundo físico e social”, Ramiro Marques (1991: 33).
É de salientar que as crianças gostaram muito da história repetindo, inclusive, algumas rimas da
mesma, partilhando de seguida algumas histórias das suas vivências que acharam parecidas com a que
anteriormente escutaram, como por exemplo uma menina que referiu que o seu primo, tal como o João
peão não teve atenção e foi atropelado, pois não olhou para os lados e atravessou fora da passadeira,
comparando assim o que aconteceu na realidade com o enredo da história.
Posteriormente e novamente em grande grupo, proporcionei às crianças a visualização e
exploração do site “Miúdos no Trânsito: regras e sinais”, no qual as crianças puderem assistir a alguns
vídeos, atrativos e divertidos, que as alertaram para a importância de regras de prevenção rodoviária,
fomentando neste caso, diversos cuidados que todos devemos adotar enquanto peões da via pública.
Recorri a este tipo de estratégia, por achar uma forma mais atrativa e lúdica para as crianças
aprenderem e adquirirem algumas das regras fulcrais, no que se refere à prudência na circulação
rodoviária, uma vez que as novas tecnologias são uma realidade constante no nosso dia-a-dia, e as
Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar (2009: 72), dão aos Educadores de Infância, algum
incentivo quanto à introdução das mesmas na sala de atividades, ao referirem que “…as novas tecnologias
da informação e comunicação são formas de linguagem com que muitas crianças contactam
diariamente…”, e “a utilização dos meios informáticos, a partir da educação pré-escolar, pode ser
desencandadora de várias situações de aprendizagem, permitindo a sensibilização, a outro código, o
código informático, cada vez mais necessário”. Ou seja, a utilização das novas tecnologias no jardim-deinfância, é um fator de motivação para as aprendizagens, sendo valorizado o espaço multimédia como
estratégia de diversificação de formas de promoção da leitura e da literacia.
Para finalizar o período da manhã, e no âmbito da área de Expressão Musical, proporcionei ainda
ao grupo a audição e exploração da canção “Segurança para todos” da autoria da empresa Renault,
remetendo as crianças para algumas regras importantes no que concerne à cidadania rodoviária.
No período da tarde, em grande grupo realizámos a construção de um cartaz sobre as ações
corretas e incorretas dos peões, quando andam pela rua. Esta atividade contribuiu, para perceber se os
objetivos estipulados para este dia foram ou não alcançados pelas crianças. Neste sentido, após mostrar
uma dada imagem (anexo nº8) fui solicitando a cada criança que explicasse ao resto do grupo se a ação
seria correta ou incorreta, colocando-a, posteriormente, no cartaz no local correto.

20

É de salientar que quase todas as crianças realizaram corretamente a atividade sem qualquer
dificuldade, existindo porém duas crianças que necessitaram de uma pequena ajudinha por parte dos
colegas.
Nesta sequência, através desta atividade, tentei que existisse uma aprendizagem cooperativa
entre as crianças, resultante da interação social, da interajuda, cooperação e partilha de saberes, tal como
defende Kammi (1995), visto que a interação entre as mesmas é um momento facilitador do
desenvolvimento e da aprendizagem. Segundo Doyle (1979:116) “as atividades em grupo são bastante
profícuas e exigem que os alunos falem uns com os outros, aprendendo mutuamente”.
Neste âmbito, é importantíssimo desenvolver atividades de grupo, nas quais “as crianças têm
oportunidade de confrontar os seus pontos de vista e de colaborar na resolução de problemas ou
dificuldades colocadas por uma tarefa comum”… neste sentido o educador “alarga as oportunidades
educativas, ao favorecer uma aprendizagem cooperada em que a criança se desenvolve e aprende,
contribuindo para o desenvolvimento e aprendizagem das outras”, ME (2009:35).
Seguidamente, contámos quantas ações corretas e incorretas existiam, realizando desta forma,
um breve momento de interdisciplinaridade com a área do domínio da matemática. Como refere Pombo
(1993), torna-se necessário existir sempre uma articulação entre as diferentes áreas do saber.
Para finalizar, as crianças realizaram ainda e de forma individual, uma pequena ficha de trabalho,
sobre a temática aprofundada, no livro “Papagaio Mágico”, pertencente a cada criança e que se encontra
na sala de atividades, com diversas fichas que as crianças podem resolver após abordarem um
determinado tema. Neste caso, as crianças teriam que indicar as ações corretas realizadas pela Luana
(nome da menina da ficha de trabalho).
Fazendo um balanço deste dia, concluo que foi muito positivo, uma vez que os objetivos estipulados
antecipadamente, foram alcançados, com sucesso, pelas crianças. Para além disso, estas mostraram-se
muito participativas, entusiasmadas, motivadas e interessadas por todas as atividades bem como pela
problemática apresentada, levando-as a querer saber mais sobre o tema.

 No que concerne à intervenção pedagógica relativa à planificação nº 27 (anexo nº5), referente
ao dia 5 de junho de 2012, continuou a incidir na temática “Prevenção de acidentes rodoviários”,
designadamente nos cuidados e comportamentos que todos devemos adotar enquanto passageiros de
veículos ligeiros e de transportes públicos, visto que o passageiro pode colaborar para uma total
segurança da viagem, bem como condutores de bicicletas.
Nesta perspetiva, a planificação referente a este dia, contempla atividades que alertam as
crianças para a forma como se devem comportar enquanto passageiros, induzindo-lhes a adoção de
comportamentos seguros ao longo das viagens em automóveis ligeiros ou em transportes públicos,
sensibilizando-as para a utilização de sistemas de retenção, considerando estes instrumentos
imprescindíveis na proteção de passageiros e condutores em caso de acidente.
Todavia, toda a intervenção ao nível da indução de comportamentos, para surtir o efeito
desejado, tem de ser prolongada e repetida no tempo, pelo que se deve fomentar ao longo de toda a vida
da criança os comportamentos cívicos adequados.
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Assim sendo, “a ação pedagógica relativa a esta temática envolveu duas vertentes distintas. Uma
orientada no sentido de consciencializar a criança da responsabilidade para consigo própria, traduzida no
desenvolvimento duma atitude de autoproteção, enquanto a outra vertente, focalizou a responsabilidade
para com terceiros, manifestadas na adoção de comportamentos que não sejam suscetíveis de interferir
negativamente na segurança dos outros utentes da estrada e, em cujo processo de indução devem
enquadrar-se também questões que se prendem com o carácter cívico que, o partilhar ordenado e seguro
da vida pública pressupõe”, (Prevenção Rodoviária Portuguesa, s/d:73).
Deste modo, e no âmbito desta última vertente, deverão merecer particular ênfase os aspetos que
se relacionam com a influência que o comportamento da criança pode exercer na segurança rodoviária,
pelo facto de interferir no comportamento do próprio condutor do veículo.
Neste sentido, iniciei este dia de atividades com o meu grupo de crianças realizando um breve
diálogo, no qual efetuei uma pequena síntese/organizers (Ausebel, 1976), sobre os conteúdos
aprofundados no dia anterior, de modo a interligar os conteúdos antecedentes com os estipulados para
este dia, promovendo desta forma a comunicação oral e o desenvolvimento da linguagem.
Esta atividade, tornou-se muito importante, porque, tal como preconiza Mialaret (1975:76) “é
pelo diálogo e com o diálogo que se desenvolve o espírito de participação”, e através do mesmo tentei que
todas as crianças participassem e descrevessem de forma simples e sucinta os parâmetros curriculares,
abordados anteriormente, relembrando-as dos mesmos e da sua importância.
Posteriormente, apresentei como motivação inicial uma cadeirinha de bebé, na qual sentei a
nossa boneca “Mimi” (boneca elaborada por mim, de que as crianças gostavam muito e à qual deram o
nome quando foi utilizada em situações de aprendizagens anteriores), questionando o grupo se saberia
qual a serventia que esta teria no nosso dia-a-dia, bem como a sua importância.
Através desta apresentação tentei trazer para a sala de atividades, um dos elementos de segurança
imprescindível, para crianças no que diz respeito à circulação rodoviária, tentando desta forma orientar o
grupo no processo de ensino e aprendizagem, pois “tudo o que a criança faz/aprende sucede num
ambiente, num espaço cujas características afetam a conduta ou aprendizagem” (Zabalza,1992:121).
Assim, o recurso a este objeto serviu como uma ferramenta de aprendizagem, pois como reitera
Santos (1997:60) “os materiais podem ser elementos motivacionais quando despertam interesse, muitas
vezes imprevisíveis, que conduzem o aluno a novas investigações e aprendizagens”.
Nesta sequência, o meu principal objetivo era o de demonstrar às crianças o importantíssimo
papel que este objeto possui para a segurança das mesmas quando viajam de carro, sendo ainda um ponto
de partida para a exploração dos conteúdos determinados para este dia.
De seguida, em grande grupo, efetuei a leitura e exploração da história “Passageiros seguros que
bonitos são!”, na qual a mensagem primordial a passar ao grupo, era a importância do uso do cinto de
segurança e da cadeirinha, para uma deslocação em total segurança. Esta história tenta ainda
consciencializar as crianças para os perigos existentes, quando não se utilizam estes dois elementos de
segurança rodoviária, tornando-se assim numa atividade enriquecedora, visto que a partir de uma história
e de uma situação imaginária, a criança a pode transpor para a realidade e por isso apreender
conhecimentos essenciais, para a sua vida.
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Após a exploração da história, voltei a apresentar ao grupo a visualização de alguns vídeos, do
site “Miúdos no trânsito: regras e sinais”, que incutem nas crianças algumas das regras/comportamentos
importantíssimos que todos devemos adotar enquanto passageiros de veículos ligeiros, (viajar no banco
da retaguarda e utilizar prioritariamente os lugares equipados com um sistema de retenção aprovado e
adaptado ao seu tamanho e peso, o uso do sinto de segurança, não colocar as mãos nem a cabeça de fora
da janela e sair sempre do carro pelo lado do passeio), passageiros de transportes públicos (permanecer
sempre no lugar e com cinto de segurança, não empurrar os outros e ter cuidado ao sair do autocarro),
bem como condutores de bicicleta (usar sempre o capacete, não realizar acrobacias perigosas e circular
com precaução na faixa de rodagem).
Após o lanche da manhã, no âmbito da área de Expressão Musical, sucedeu-se uma atividade
coadjuvada por um professor licenciado em Educação Musical, na qual, no final da mesma, voltei a
explorar com o grupo a canção “Segurança para todos” da autoria da empresa Renault, remetendo as
crianças para algumas regras e comportamentos importantes no que concerne à cidadania rodoviária.
Segundo o ME (2009: 63), “A expressão musical assenta num trabalho de exploração de sons e
ritmos, que a criança produz e explora espontaneamente que vai aprendendo a identificar e a produzir”,
ajudando-a no seu desenvolvimento. Para além disso, através da exploração musical, o educador tem uma
forma privilegiada de alcançar os seus objetivos, podendo ainda explorar e desenvolver características na
criança, pois através da música, esta cresce emocionalmente, afetivamente e cognitivamente,
desenvolvendo a coordenação motora, acuidade visual e auditiva, a memória, a atenção, a criatividade e a
capacidade de comunicação.
Assim, esta atividade tornou-se muito enriquecedora, pois através da exploração desta música e
através do lúdico, tentei motivar a criança para o ato de aprender, aumentar o seu interesse sobre a
temática, facilitar a assimilação de comportamentos a adotar e tornar a aprendizagem significativa.
No período da tarde, propus às crianças que individualmente realizassem uma pequena ficha de
trabalho (anexo nº7-b), na qual tiveram de identificar os comportamentos corretos e incorretos dos
passageiros. É de salientar, que existiam duas fichas de trabalho diferentes uma para as crianças com três
anos e uma outra, com um maior grau de dificuldade, para as crianças de quatro anos, pois tentei adaptar
as fichas de trabalho ao nível etário em que as crianças se encontravam.
Após a execução da ficha e realizando um momento de interdisciplinaridade com a área do
Domínio da Matemática (Pombo, 1993), questionei as crianças sobre o número de comportamentos
corretos e incorretos existentes nas fichas, ajudando-as, contudo, na contagem dos mesmos.
Esta ficha de trabalho, serviu como ferramenta de avaliação, para perceber, em que nível se
encontravam as crianças e se atingiram os objetivos esperados, bem como, para me ajudar a detetar certas
dificuldades a ultrapassar, através de uma avaliação formativa que ajuda a reformular o processo de
ensino e aprendizagem, tentando colmatar as mesmas, através das Práticas Pedagógicas dirigidas.
Nesta perspetiva e ao realizar a correção desta tarefa, observei que todas as crianças realizaram
corretamente a ficha de trabalho, o que demonstra que os conteúdos explorados foram adquiridos
corretamente e por consequência, os objetivos foram alcançados.
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Para finalizar este dia de atividades, solicitei a cada criança que produzisse um pequeno desenho
sobre a temática aprofundada nestes dois dias, pois através deste transparece o que vai no seu interior, no
seu consciente e inconsciente, favorecendo a comunicação da criança.
Luquet (1979:135) refere, que “através do desenho, a criança demonstra o nível de
desenvolvimento cognitivo, afetivo, social e emocional em que esta se encontra. O ato de desenhar é algo
prazeroso para a criança, e à medida que esta é estimulada a fazê-lo, e o faz com algum sentimento, a sua
comunicação gráfica torna-se mais clara e revela caraterísticas da sua personalidade”.
O desenho torna-se assim uma das formas mais eficazes de entender como a criança lida com os
estímulos que recebe e percebe-se por meio deste as conceções que tem sobre o tema, uma vez que “o
desenho é também uma forma de escrita e que os dois meios de expressão e comunicação surgem muitas
vezes associados, completando-se mutuamente. O desenho de um objeto pode substituir uma palavra…”
(ME, 2009:69).
Neste contexto, dei liberdade às crianças, para desenharem e descreverem tudo aquilo que
pensavam e queriam transmitir sobre a temática, transpondo assim para o papel tudo aquilo que sabem e
conhecem, de uma forma natural. No final, fui ter com cada criança e questionei-a sobre o seu desenho,
escrevendo de imediato, na folha, tudo aquilo que a criança me ia relatando sobre o mesmo.
Após a observação de todos os desenhos e respetiva análise, apercebi-me que praticamente todas
as crianças esboçaram de forma consciente, alguns dos perigos existentes no trânsito, assim como,
algumas das atitudes corretas e cívicas que devemos adotar quando circulamos na via pública. Isto levoume a concluir, que estaria no caminho certo no que diz respeito à educação destas crianças para a
segurança rodoviária, e que mais uma vez o balanço deste dia de atividades foi muito positivo, pois para
além de conseguirmos alcançar os objetivos estipulado, consegui que as crianças apreendessem
conhecimentos importantíssimos de forma lúdica e consciente, conseguindo ainda que estas se
encontrassem motivadas, interessadas e participativas no decorrer de todas as atividades.
Nas imagens, que retratam alguns dos desenhos elaborados (anexo nº 7-c) podemos verificar os
conhecimentos que as crianças possuem sobre o tema, e tudo aquilo que quiseram transmitir.

 Para finalizar a abordagem ao tema “Prevenção de acidentes rodoviários” e no que concerne
à intervenção pedagógica relativa à planificação nº 28 (anexo nº5), referente ao dia 6 de junho de 2012,
decidi trabalhar com o grupo, alguns dos sinais de trânsito importantes para uma boa circulação
rodoviária, pois o respeito à sinalização garante um trânsito mais organizado e seguro para peões,
passageiros e condutores.
Na perspetiva da Prevenção Rodoviária Portuguesa (s/d:34), “a aprendizagem sobre os sinais de
trânsito deve possibilitar à criança, não a fixação da sua denominação, mas fundamentalmente a
descodificação do seu significado e a consequente adopção de comportamentos desejáveis”. Para tal,
neste grupo etário, pretende-se que a criança conheça apenas os sinais verticais para peões e aqueles que,
embora sendo destinados a condutores, podem contribuir para que os peões condicionem o seu
comportamento de uma forma mais adequada às exigências do trânsito.
Neste contexto, a planificação estruturada para este dia contemplou atividades, que induzissem
nas crianças o reconhecimento dos sinais de trânsito como uma forma de comunicação, bem como
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compreensão da função de grande importância que os sinais desempenham “uma vez que comunicam aos
peões e condutores indicações valiosas para que a sua participação no trânsito decorra com ordem, fluidez
e segurança”. (Prevenção Rodoviária Portuguesa, s/d:34).
Assim, iniciei este dia de atividades, por apresentar como motivação uma imagem , questionando
o grupo sobre o que poderíamos observar na mesma. A resposta imediata foi a de que para além do carro
e da bicicleta conseguimos visualizar alguns sinais de trânsito.
Nesta sequência expliquei às crianças, que para podermos circular em total segurança e para
além de tudo o que referimos anteriormente (as regras, comportamentos e cuidados), também se torna
muito importante a existência de sinais de trânsito, que informem peões e condutores sobre as
características do local por onde circulam.
Posteriormente, passei à leitura e exploração da história “A rua aborrecida” (anexo nº7-d) na
qual a mensagem primordial a passar ao grupo era a importância da existência de alguns elementos junto
das escolas, tais como passadeiras, sinais de trânsito barreiras de proteção, para as crianças estarem em
segurança quando entram e saem das escolas, existindo assim um reforço de conhecimentos a transmitir,
sobre o que anteriormente teria referido através da imagem, pois após a leitura da mesma recorri ao
diálogo para que as crianças de forma natural falassem sobre a mesma e interligassem com o
conhecimento apreendido anteriormente.
“A posteriori”, decidi levar as crianças até á rua, com o objetivo, de em contexto real, poderem
observar o que existia à volta do nosso jardim-de-infância, para uma segura circulação rodoviária
visualizando a existência de sinais de trânsito, passadeiras e barreiras de proteção que as protegem dos
veículos que constantemente passam por ali.
Este tipo de atividades torna-se muito enriquecedora, pois como reitera Manuela Guedes (2003)30
"Para se apropriarem do mundo que as rodeiam e construir conhecimento, as crianças têm que enriquecer
as suas vivências, e é por meio da experiência, da observação e da exploração de seu ambiente, que a
criança constrói o seu conhecimento, modifica situações, reestrutura os seus esquemas de pensamento,
interpreta e busca soluções para factos novos o que favorece e muito, o desenvolvimento cognitivo da
criança, principalmente, na fase pré – escolar”.
Todavia, perto da instituição não existiam, no momento, passadeiras, existindo somente placas
de proteção e um ou outro sinal de trânsito. Neste contexto, decidimos “ir em busca” de uma passadeira
bem como de mais sinais de trânsito que informassem os condutores que ali perto se encontra uma escola.
É de salientar que após termos andado um pouco apé, encontrámos uma passadeira e mais alguns sinais
de trânsito, factos que possibilitaram ás crianças observar a sua utilidade, nomeadamente quando
atravessámos a rua na passadeira e os veículos tiveram de parar.
Aquando do regresso à instituição apresentei às crianças, recorrendo novamente ao site “Miúdos
no Trânsito”, alguns sinais que deveriam saber para sua segurança enquanto peões da via pública, tais
como o semáforo para peões e condutores, o sinal de stop e o sinal de passadeira. O objetivo era que as
crianças adquirissem conhecimentos sobre o significado destes sinais, o local onde geralmente se
encontram colocados e o comportamento a adotar pelas pessoas, após a visualização dos mesmos.
30
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Através desta atividade, explorei ainda com o grupo, as formas geométricas (circulo, o retângulo
o triângulo e o quadrado) e as cores dos sinais abordados, coexistindo assim um momento de
interdisciplinaridade com a área do Domínio da Matemática, pois tal como reitera Pombo (1993:16), “a
interdisciplinaridade apresenta-se como prática de ensino que promove o cruzamento de saberes
disciplinares, que suscita o estabelecimento de pontes e articulações entre os domínios, aparentemente
afastados”.
No período da tarde, as crianças, tiveram a oportunidade de individualmente realizar a pintura de
um semáforo para veículos e outro para peões (anexo nº 7-e) Esta atividade visou percebermos se as
crianças compreenderam a utilidade e importância destes dois sinais luminosos e se conseguiam
identificar as cores correspondentes aos mesmos. Constatei que todas as crianças realizaram a atividade
corretamente, o que indica que os conhecimentos apreendidos anteriormente subjacentes a este tema
foram bem explicados e clarificados.
Para finalizar este dia, proporcionei às crianças a oportunidade de cantarem a música “Sinais de
Trânsito”, retirada do 31Cancioneiro Infantil da Educadora Isabel Duarte, realizando deste modo mais um
momento lúdico e de interdisciplinaridade com o domínio da Expressão Musical e da linguagem oral,
uma vez que “trabalhar as letras das canções relaciona o domínio da expressão musical com o da
linguagem, que passa por compreender aquilo que se diz, por tirar partido das rimas, para discriminar os
sons, por explorar o carater lúdico…”, (ME, 2009: 64).
Para concluir e realizando um feedback destes três dias de atividades sobre a “prevenção de
acidentes rodoviários”, posso afirmar, que foram muito positivos, uma vez que como educadora e
orientadora do processo de ensino e aprendizagem, auxiliei as crianças na aprendizagem diversos
conhecimentos e comportamentos, de forma lúdica, adequados para a circulação e cidadania rodoviária, a
alcançar os objetivos estipulados antecipadamente, permitindo ainda, que as crianças no ato de
aprendizagem, se encontrassem motivadas, interessadas, recetivas, flexíveis e participativas no decorre de
todas as atividades, bem como pela problemática apresentada, levando-as a querer saber mais sobre o
tema.

Descrição dos Procedimentos adotados na exploração do tema escolhido no 1º CEB
 Tal como aconteceu no decorrer da Prática Pedagógica no nível Pré-Escolar, também ao
longo da minha Pratica Pedagógica no 1º Ciclo do Ensino Básico, durante uma semana (de 21 a 23 de
janeiro) tratei com especial ênfase a Prevenção e Segurança Rodoviária, tendo como principal objetivo
levar os alunos a tomarem consciência dos perigos que enfrentam quando circulam na via pública bem
como fomentar comportamentos seguros a adotar, uma vez que tal como reitera o Plano Nacional de
Prevenção Rodoviária (2003: 11) “A atitude e a competência dos utentes dependem da sua educação
enquanto cidadãos e da sua formação enquanto utilizadores da infra-estrutura rodoviária. A educação
rodoviária deve ser, então, entendida como um processo pedagógico que proporcione ao indivíduo as
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motivações, atitudes, conhecimentos e competências indispensáveis à interiorização e enraizamento de
padrões comportamentais norteados pela segurança,”.
Nesta perspetiva planifiquei e estruturei de forma objetiva, todos os conteúdos a explorar com a
turma, relativos a este tema, nas diversas áreas curriculares, pois como defende o Ministério da Educação
(2004:21), os conteúdos devem articular-se “numa sequência progressiva (…) a fim de evitar
compartimentos e rupturas indevidas na sequência do processo formativo que se pretende eminentemente
integrados”.
Neste sentido, a regência do dia 21 de janeiro de 2013, iniciou-se pela área Curricular de
Português, com a introdução e exploração da consoante “G”, seguindo-se a área Curricular de
Matemática, com a exploração dos números 17 e 18.
No que concerne à área de Estudo do Meio, e como já referido, o conteúdo primordial deste dia
foi a “Prevenção e Segurança Rodoviária”. Assim, comecei por apresentar à turma uma imagem em
PowerPoint (anexo nº7- f), que refletia uma dada situação de trânsito, questionando e dialogando com os
alunos acerca do que poderíamos observar na mesma. Tentei ainda, através desta atividade, perceber
quais os seus conhecimentos prévios/conceções alternativas, sobre a temática a aprofundar. “O fator mais
importante que influi na aprendizagem é aquilo que o aluno já sabe. Isto deve ser averiguado e o ensino
deve depender desses dados” pois “é graças aos conhecimentos prévios do aluno, que este pode fazer uma
leitura inicial do novo conteúdo atribuindo-lhe um primeiro nível de significado para então iniciar o seu
processo de aprendizagem” (Miras, 2006: 66).
Para tal, ao longo deste diálogo sobre a imagem, fui colocando algumas questões pertinentes que
me ajudaram na recolha dessas conceções, tais como: o que conseguimos ver nesta imagem? Será que
podemos atravessar a rua em qualquer lugar? Onde nos devemos colocar para atravessar corretamente a
rua? O senhor A está a atravessar a rua corretamente? O menino B está a deslocar-se no sítio correto?
Para que servem os semáforos? Será que o menino C se desloca em segurança? E o D? O que será a
educação rodoviária? e porque será tão importante?
Estas situações educacionais levam os alunos “a realizarem descobertas de aprendizagem ativas,
significativa, diversificadas, integradas e socializadoras, que garantam, efectivamente, o direito ao
sucesso escolar” (Ministério da Educação, 2004:23) sendo estes os sujeitos e protagonistas, na construção
do seu próprio conhecimento (Ausebel, 1976).
De seguida, em grande grupo, recorri à leitura e exploração do texto “A história do Manuel”
(anexo nº), focando alguns aspetos relevantes da mesma, tais como as personagens, o título, ação
principal da mesma, que remetia para os cuidados que todos deveremos ter quando circulamos de carro,
conteúdo a ser explorado neste dia, coexistindo deste modo um momento de interdisciplinaridade com a
área de Português, como salienta Pombo (1993).
A posteriori, apresentei o PowerPoint, através do qual explicitei o significado do conceito de
prevenção rodoviária, bem como de algumas das regras/comportamentos de segurança rodoviária, para
peões e passageiros que todos devemos adotar, contribuindo para a cidadania rodoviária, visto que para
tal é necessário, tal como afirma a Prevenção Rodoviária Portuguesa para o 1º Ciclo (s/d:4) “induzir na
criança a adoção de comportamentos seguros nas suas deslocações, dando-lhe a conhecer os principais
factores condicionantes da sua insegurança no trânsito e demonstrando-lhe a forma mais adequada de
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contrariar a sua influência”. Com esta atividade, um dos principais objetivos a alcançar, enquanto
professora e principalmente enquanto cidadã foi o de fomentar nos alunos qualidades de carácter, como o
sentido de responsabilidade, sentido de justiça, autodomínio e prudência, alertando-os e incutindo-lhes
normas de segurança rodoviária. Tentei desta forma combater os níveis de sinistralidade rodoviária, uma
vez que, a ação pedagógica realizada, desde cedo, contribuirá para uma redução, de acidentes com
crianças, assumindo-se esta temática, como uma dimensão de grande interesse e pertinência,
proporcionando, ainda, ao aluno “Liberdade de consciência e a aquisição de noções de educação cívica e
moral”, LBSE (2005, artigo 7.º n).
Posteriormente, proporcionei à turma a audição e exploração da canção “Segurança para Todos”,
da autoria da empresa Renault, que tenta induzir nas crianças algumas regras importantes no que concerne
à cidadania rodoviária, seguindo-se a realização de uma ficha de trabalho (anexo nº), na qual os alunos
aplicaram os conhecimentos subjacentes a este tema, pondo em prática transferências de aprendizagem,
na linguagem de Santos (1994).
Para finalizar este dia e no que diz respeito à área de Expressão e Educação Plástica, os alunos
realizaram a pintura de alguns sinais de trânsito, bem como a elaboração de um desenho sobre a temática
abordada, sendo esta “uma das atividades fundamentais de expressão que deve ocorrer com bastante
frequência, permitindo qua a criança desenvolva a sua singularidade expressiva” (Ministério da
Educação, 2004:92).

 Por motivos meteorológicos, a Escola Básica do Bomfim encontrou-se encerrada no dia 22 e
23 de janeiros, facto que não me permitiu levar a cabo a realização das atividades letivas planificadas
sobre a Prevenção e Segurança Rodoviária. Assim, só tive oportunidade de voltar a aprofundar este tema,
no dia 13 e 14 de março, nos quais utilizei as planificações já produzidas anteriormente.
Neste sentido e no que concerne à área de Estudo do Meio, iniciei a Prática Pedagógica do dia 13
de março de 2013, com uma síntese/organizers (Ausebel, 1976), sobre os conteúdos explorados no dia 21
de janeiro, tentando deste modo verificar as aprendizagens efetuadas pelos alunos e também criar um fiocondutor com os conteúdos que iriamos aprofundar seguidamente, organizando deste modo o processo de
ensino e aprendizagem, criando assim, “condições de promoção do sucesso escolar e educativo a todos os
alunos”, LBSE (2005, artigo 7.º, o).
A posteriori, em grande grupo, recorri à leitura e exploração pedagógica da Banda desenhada “A
pé e sozinhos… pela primeira vez! (anexo nº7-g), focando alguns aspetos relevantes da mesma, tais como
personagens, título e ação principal da mesma, que remetia os alunos para a adoção de comportamentos
seguros nas suas deslocações a pé, coexistindo deste modo um momento de interdisciplinaridade com a
área de Português, como refere Pombo (1993).
Posteriormente, continuei a exploração do PowerPoint sobre a prevenção rodoviária,
nomeadamente acerca dos comportamentos que devemos adotar quando andamos de bicicleta. De
seguida, abordei alguns dos sinais para uma segura circulação rodoviária, pois como defende a Prevenção
Rodoviária Portuguesa para o 1º Ciclo (s/d:95) “A sinalização rodoviária constitui um sistema de
comunicação que integra diversas linguagens para a transmissão de um vasto número de mensagens. (…)
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assim sendo, dever-se-á progressivamente desenvolver na criança o conhecimento das linguagens que os
utentes da estrada devem dominar, conduzindo-a à identificação dos seus vários tipos (sinalização
luminosa, vertical, marcas rodoviárias …) familiarizando-a com a diversidade de signos que
consubstanciam essas formas de comunicação e centralizando a aprendizagem na análise das mensagens
mais adequadas a indivíduos deste nível etário”.
Ao longo desta atividade fui realçando junto das crianças algumas das suas características que os
distingue, nomeadamente a forma, cor e significado, ocorrendo assim um momento de
interdisciplinaridade com a área de Matemática, visto que “As práticas interdisciplinares tendem a buscar
um conhecimento unitário, onde a integração de todas as disciplinas e a ligação delas com a realidade do
aluno tornam o conhecimento real e atrativo” (Magalhães, 2000:2)32.
De seguida, os alunos passaram à realização de diversas fichas complementares, nas quais
aplicaram os seus conhecimentos e saberes, ocorrendo deste modo transferências de aprendizagens, tal
como defende Santos (1994).
Para finalizar este dia de atividades letivas e no âmbito da área de Expressão e Educação
Musical, proporcionei aos alunos a audição da “Segurança para todos” da autoria da empresa Renault,
remetendo-os para algumas regas importantes da cidadania rodoviária.
Através destas, pretendi desenvolver nos alunos a reprodução de melodias, o ritmo, a exploração
do corpo, bem como a adequação dos gestos ao ritmo da música e o desenvolvimento auditivo, visto que
“ as situações musicais, vivenciadas pela criança na escola são a melhor forma de proporcionar o
desenvolvimento de aspetos essenciais da mesma” (ME, 2004: 68). Assim, as crianças podem exprimir
sentimentos, através dos gestos e da entoação da canção, desenvolvendo a afetividade e desinibindo-se,
através da música que ajuda a libertar a emoção, contribuindo para um equilíbrio mais autónomo.
Para complementar tudo aquilo que foi abordado dentro da sala de aula, sobre a temática
“Prevenção de Acidentes Rodoviários”, planifiquei e organizei de forma criteriosa uma visita de estudo a
uma escola de condução, que ocorreu no dia 14 de março pela manhã, visando fomentar nas crianças a
curiosidade, o espírito crítico, o interesse e o envolvimento com a comunidade e o meio próximo,
seguindo todos os procedimentos habituais e obrigatórios para o sucesso da mesma.
A escola de condução escolhida para a realização da visita, foi a escola de condução “G Gomes”,
por se encontrar próxima da escola Básica do Bomfim e por toda a disponibilidade que a funcionária
deste estabelecimento Elsa Ramos demonstrou desde início.
Para além de envolverem uma componente lúdica, as visitas de estudo são estratégias do
processo de ensino e aprendizagem, que permitem fazer a ligação da escola à vida real e à comunidade,
sendo assim um meio de concretização de motivações, aprendizagens e competências, nas diferentes áreas
curriculares.
Segundo Nespor (2000: 25), “as visitas de estudo são atividades basilares no processo de ensino
e aprendizagem, pelo facto de terem por base o envolvimento ativo dos alunos na busca de informação e
na utilização de recursos exteriores à escola”.
32

http://www.ichs.ufop.br/memorial/trab/e3_3.pdf

29

Nesta perspetiva, têm como finalidade consolidar aprendizagens, desenvolver ou complementar
conteúdos, desenvolver técnicas de trabalho e motivar os alunos para o estudo e para a investigação, uma
vez que "para se apropriarem do mundo que as rodeiam e construir conhecimento, as crianças têm que
enriquecer as suas vivências. É por meio da experiência, da observação e da exploração de seu ambiente,
que a criança constrói seu conhecimento, modifica situações, reestrutura os seus esquemas de
pensamento, interpreta e busca soluções para factos novos o que favorece e muito, o desenvolvimento
cognitivo da criança” (Manuela Guedes, 200333), sendo por isso um meio privilegiado para a criança
aprender, compreender, conhecer, observar e respeitar o mundo que a cerca.
Assim, a nossa visita de estudo realizou-se no dia 14 de março de 2013, saindo da escola por
volta das 10 h15 minutos, tendo percorrido o caminho a pé até chegar à escola de condução – trajeto que
demorou mais ou menos 15 minutos.
À nossa chegada, já se encontrava à nossa espera a funcionaria Elsa Ramos, que proporcionou ao
grupo uma visita guiada pela escola, iniciando-se pela sala das máquinas - espaço dedicado à
aprendizagem de todos os conhecimentos sobre a parte mecânica dos veículos. É de salientar, que todos
os alunos simpatizaram muito com esta sala, colocando diversas questões sobre a mesma e sobre as
diversas ferramentas lá existentes.
Posteriormente passámos pela sala de computadores, na qual os alunos desta escola realizam
testes de código, passando de seguida, para a sala de aula onde decorrem todas as aulas de código. Nesta
sala, os alunos tiveram a oportunidade de se sentarem e contactarem com diversos sinais de trânsito, bem
como com os quadros interativos expostos, com diversas situações da circulação rodoviária, existindo
diálogo entre os alunos e a funcionária, sobre as regras e cuidados de segurança e prevenção rodoviária.
Tornou-se evidente que as crianças já possuíam diversos conhecimentos sobre a temática
(adquiridos em casa e adquiridos ao longo das aulas, com o aprofundamento de diversos conteúdos sobre
o tema), visto que dialogaram e responderam corretamente a todas as questões colocadas, mostrando-se
ainda, curiosas, interessadas e envolvidas em todas as componentes deste tipo de atividades.
A dado momento, ocorreu uma breve situação, engraçada, uma vez que ao demostrarem diversos
conhecimentos sobre a circulação rodoviária, a funcionária dirigiu-se à turma dizendo “Afinal vocês já
sabem muitas coisas sobre a circulação rodoviária”, à qual um aluno respondeu “Pois sabemos! A
professora Andreia já nos explicou tudo!”.
Nesta altura e observando o desempenho da turma, constatei que todos os objetivos, estipulados
anteriormente, foram alcançados com sucesso e que os conteúdos explorados foram corretamente
apreendidos por cada criança, deixando-me muito feliz e com o sentimento de missão cumprida, no que
diz respeito á transmissão de regras, conhecimentos e comportamentos da circulação rodoviária, ajudando
por isso cada criança no enriquecimento dos seus conhecimentos, bem como no seu crescimento enquanto
cidadão cívico e responsável.
Para finalizar esta visita, os alunos tiveram ainda a oportunidade de contactarem, visualizarem e
manipularem uma carta de condução seguindo-se a visualização de um filme educativo.
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De regresso à escola Básica do Bonfim, dialoguei um pouco com a turma sobre a realização da
visita, tentando desta forma perceber o que mais gostaram, bem como as suas reações ao que tiveram
oportunidade de contactar.
Por fim, e como forma de avaliar a execução da mesma, convidei a turma à realização de uma
pequena ficha de trabalho uma vez que “a função de avaliar corresponde a uma análise cuidada das
aprendizagens conseguidas face às aprendizagens planeadas, o que se vai traduzir numa discrição (…)
sobre os objetivos atingidos e aqueles onde se levantaram dificuldades” (Ribeiro,1991:34).
No período da tarde, uma das atividades que tive a oportunidade de elaborar e implementar com
a turma A 14 do 1º ano, foi a realização de um pequeno circuito rodoviário, que consistia numa pista
traçada e sinalizada, na qual os alunos circulavam, utilizando bicicletas e um jipe a pedal. Tratou-se de
uma atividade lúdica, com uma componente de cariz prática, na qual os alunos foram convidados a
aplicar os seus conhecimentos, atitudes e comportamentos de segurança rodoviária (anteriormente
apreendidos), enquanto peões e condutores, numa componente teórica dentro da sala de aula,
proporcionando-lhes as competências e os conhecimentos necessários para uma adequada integração na
circulação rodoviária.
Este tipo de atividades, torna-se muito enriquecedora no processo de ensino e aprendizagem das
crianças, pois tal como ressalta Piaget (1974:49) a atividade lúdica “é a porta de acesso que a criança abre
para compreender o mundo que a rodeia (…) o brincar contribui para que ela elabore formas para agir em
diferentes situações através de experiências e fantasias”. O mesmo autor refere que “é no lúdico que a
criança emerge como sujeito, sendo importantíssimo na formação do ser humano, na apreensão do
mundo, em compreender-se como sujeito social e na constituição dos processos psicológicos superiores”
(Piaget, 1974:54).
Também Oliveira (2002:65) afirma que “a atividade lúdica abre caminhos para a criança se
relacionar com diferentes parceiros e com eles comunicar por meio do brincar. Abre caminhos para a
autonomia e a criatividade, dando-lhe diversas possibilidades de ações no meio em que está inserida”.
Esta atividade, foi realizada no salão polivalente da escola, onde procedi “à construção” do
circuito abaixo apresentado (Figura x), seguindo a planta, que foi pensada e estruturada antecipadamente.
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Como se pode observar através da imagem da planta, o circuito foi estruturado de uma forma
simples de modo a que todas as crianças o percebessem e o conseguissem executar da melhor forma.
Legenda:
Sinal de Stop

Sinal de passagem
para peões
Sinal de cedência de
passagem

Sinal de Rotunda
Sinal de sentido proibido

Setas de direção
Sinal
de
Parque
estacionamento

de

Sinal de Perigo: Crianças

Passadeira
Semáforo

Tabela: Legenda da Planta do circuito rodoviário34

No que concerne aos materiais utilizados na construção deste pequeno circuito, recorri
essencialmente, aos materiais que se encontravam disponíveis neste espaço e que eram utilizados
nomeadamente nas aulas de Expressão e Educação Físico-Motora (cadeiras, colchões, fita refletora, etc).
Torna-se ainda, importante salientar, que dividi a turma em dois grupos, de 10 elementos cada,
para que no decorrer da atividade não existisse muita confusão. Assim, enquanto um grupo estava comigo
no salão polivalente o outro encontrava-se a realizar uma outra atividade lúdica, dentro da sala de aula
com a minha colega de estágio.
Visando maior eficácia, do circuito referido constavam regras de circulação importantes, que tive
o cuidado de esclarecer previamente junto da turma, organizando um jogo, no qual as crianças iriam
sendo pontuadas e penalizadas, conforme o seu desempenho, aliado ao cumprimento das regras
estabelecidas.
Nesta perspetiva, na tabela que se encontra no anexo nº pode observar-se a avaliação, dos
comportamentos que as crianças teriam de respeitar, assim como o desempenho de cada uma ao longo da
atividade. Assim, no início do circuito todas começaram com 100 pontos, e através de observação, fui
registando todos os aspetos a avaliar: se no decorrer da atividade realizasse corretamente o circuito e
respeitasse cada uma das regras, levaria um sinal de correto, e a respetiva pontuação. Se, pelo contrário,
alguma criança infringisse uma ou mais regras levava um X (de errado). Neste âmbito, e após a análise da
tabela de avaliação, pode constatar-se que 10 alunos obtiveram a pontuação máxima, o que quer dizer que
realizaram esta atividade corretamente sem cometerem qualquer erro. No entanto, 7 alunos cometeram
pequenos erros, que corrigiram imediatamente, tendo obtido uma pontuação um pouco inferior. Por
motivo de doença 3 alunos não realizaram esta atividade.
Após esta componente prática, foi concedido a cada aluno um diploma (anexo nº) que atesta a
sua participação e desempenho nesta formação. Os alunos que obtiveram a pontuação máxima tiveram
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ainda direito a um pequeno prémio (chocolate), por terem respeitado todas as regras e terem um
comportamento adequado ao longo desta atividade.
Para finalizar esta temática, distribui pelos alunos um pequeno livro, gentilmente fornecido pela
escola de condução Vilameanense, contendo algumas atividades bem como informação de diversas regras
e comportamentos a adotar, com a finalidade de os alunos o levarem para casa e realizarem as atividades
junto dos pais, alertando-os também para esta problemática.
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Anexo nº 7- Materiais utilizados no decorrer das atividades
História do João Peão
Era uma vez um menino chamado João
que morava em Portimão
numa linda casinha
e tinha um cão
A mãe recomendava-lhe
quando andas na rua
presta sempre muita atenção
não só aos carros, mas também à sinalização
Certa manhã quando ia comprar o pão
não prestou atenção,
passou fora da passadeira
e ia sendo atropelado por um camião.
Tal não foi a confusão
os apitos dos carros
a travagem do camião
e o susto do João
Desta vez teve sorte
mas nem sempre foi assim…
Uma vez aconteceu passar na passadeira
mas à sinalização
não prestou atenção
O sinal vermelho, estava para peão
mas o João como ia a correr com o seu cão
não prestou atenção,
veio de lá um camião
que atropelou o João.
Foi levado para o hospital,
Levou uma injecção
Pois na sua perna
Tinha um enorme arranhão.

Mas o João aprendeu a lição
nunca correr atrás do seu cão.
atravessar sempre na passadeira
quando o verde está para peão.
Se não queres passar pelo susto do João
escuta bem esta recomendação:
- Circula no passeio
- atravessa na passadeira
- e presta atenção.

Texto retirado de http://educacaodeinfancia.com/
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“PASSAGEIROS SEGUROS QUE BONITOS SÃO!“
Vai no carro o Manuel
Com os seus pais viajar,
Num passeio bem planeado
À praia vai passear.
Mas não vai bem sentado,
E o cinto não vai apertado.
Que menino mal comportado,
Cabeça de fora, despenteado.
- Cuidado…cuidado…
- Grita bem alto o Manuel.
O pai trava assustado
Com o susto pregado…
Vê um lagarto pintado,
Um bocado apressado
E um caracol descansado, na estrada a passar.
O Manuel atordoado, da cambalhota que deu,
Ouve dizer com razão
E num grande vozeirão:
- Atenção, meus senhores…Atenção… ( é um polícia amigão)
- No carro sem cinto, isso é que não!
- Viram a confusão?
- Uma travagem…uma paragem…porque não?
- E tu menino…bateste com o nariz no chão
- E na mão tens um arranhão.
- Vejam se aprendem a lição…
- “Sem cinto isso é que não!”
Este polícia amigão, ao mesmo tempo brincalhão,
Chamou mesmo à atenção.
“Passageiros seguros…
que bonitos são!
Lá vão eles passear
Pela praia e pelo campo,
Cadeirinhas à medida
Bem sentados comportados
E os cintos apertados
E sem mais complicação
Acabou-se a confusão!

Texto retirado de http://educacaodeinfancia.com/
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“A Rua aborrecida”
Era uma vez uma rua que vivia muito aborrecida!
- Ai! Que aborrecida que estou- dizia ela para si.
- Nada acontece por aqui. Só os carros passam por mim a grande velocidade!!!
Um dia…a rua começou a sentir um movimento estranho perto de si.
- Que será que se passa aqui??!!
- Estou muito curiosa!
Observou, observou, com muita atenção o que se passava à sua volta…até que descobriu!!
- Já sei !
- Estão a construir uma casa…uma casa muito grande!
- E tem um Jardim bem bonito ao seu redor…com baloiços…olha dois escorregas…uns carros
feitos de troncos.
- Espera!- continuava ela.
Já sei! Estão a construir um Jardim de Infância!
- Era verdade, ali perto daquela rua, estava a ser construído um Jardim de Infância.
- Uma escola- continuava-mas isso quer dizer que por aqui vão passar muitos meninos…
- Viva! Viva!…Viva!- disse ela muito feliz.
- Parece que se acabou o aborrecimento…ver passar por mim a pequenada é uma coisa que
muito me agrada…ouvir os seus risos…ver as suas brincadeiras!
- Pstt!… Pstt!… Ó menino – chamou ela
O João que passava apor ali ouviu chamar. Olhou para todo o lado e não viu ninguém.
A rua continuou:
- Pstt!…Pstt!…estou aqui debaixo dos teus pés. Não tenhas medo!- disse a rua.
- Só quero saber se gostas de passar por mim, quando vais para a escola.
- Sim, gosto muito- disse o João. Mas acho que faltam aqui algumas coisas…
- Que coisas?
- Olha! As passadeiras em frente à escola para nós podermos passar em segurança!
- É verdade…Tenho de enfeitar-me de riscos, para os meninos poderem atravessar-me.
- Sabes- disse o João.
- É preciso alargar os passeios e colocar daquelas coisas pra protegerem os meninos que saem
da escola…as barreiras de protecção!
- É preciso também avisar aqueles condutores distraídos, de que aqui perto está uma
escola…com aqueles sinais de perigo.
- Tantas coisas necessárias!
- Vou já tomar providências…E assim aconteceu… nada naquela rua faltava para os meninos
que iam para aquela escola andarem em segurança.
A rua vivia agora muito feliz e quem nela passava também!
O aborrecimento de outrora acabara, porque agora todos os dias havia um motivo de distracção
com toda aquela criançada!
Vitória…Vitória e acabou-se a nossa história!

Texto retirado de http://educacaodeinfancia.com/
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“A história do Manuel”
Era uma vez um menino , que se chamava
Manuel. Tinha já 6 anos, já era um pouco
crescido!… e gostava muito de passear.
Um dia pela manhã foi passear com os seus
pais. Foram à Arrábida, a uma zona muito bonita
com uma praia maravilhosa.
Foram de carro pois o caminho ainda era
longo e muitos quilómetros pela frente tinham que
percorrer.
O pai entrou no carro sentou-se no banco do condutor e colocou o cinto
de segurança, a mãe entrou, sentou-se no banco ao lado do pai e colocou o cinto
de segurança.
O Manuel não seguiu os passos dos pais, entrou e sentou-se no banco de
trás mas…não colocando o cinto de segurança. E vejam bem os pais nem lhe
disseram nada!
Andaram, andaram bastantes quilómetros. O Manuel já estava um pouco
cansado de estar tanto tempo sentado, então levantou-se e de joelhos pôs-se à
janela a observar as maravilhas do caminho. Como estava divertido o Manuel:
via os passarinhos, as borboletas a conversarem umas com as outras, viu o
caminho cheio de árvores e arbustos, a estrada longa e comprida. O caminho
era de facto muito bonito.
De repente grita:
- Cuidado…cuidado!!
O pai assustado trava a fundo, foi a confusão geral, a mãe e o pai quase
que eram projetados para a frente e o Manuel deu uma cambalhota tão grande
que parecia que andava de carrossel. Os pais ficaram vermelhos do susto
valente que levaram, mas nada de grave aconteceu e sabem porquê? Porque
levavam o cinto colocado, do Manuel já não podemos dizer o mesmo pois este
com a cambalhota que deu ficou todo arranhado.
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Nesse mesmo instante um vozeirão vindo do outro lado da rua, se fez
ouvir:
- Atenção, meus senhores…atenção sem cinto é que não!! Viram a
confusão?!
Era o Senhor polícia que assistiu a todo o acontecimento e ficou muito
preocupado.
Foi falar com os pais do Manuel e explicou que o condutor e os
passageiros quando entram no carro têm que colocar sempre e devidamente o
cinto de segurança. Explicou também que os pais quando viajam com os filhos
devem verificar se os filhos colocam o cinto de segurança e se vão sentados nas
cadeirinhas de proteção quando ainda são pequeninos. Os pais devem ter
sempre muita atenção pois as crianças às vezes são um pouco esquecidas!!
O Senhor polícia era muito amigo e até lhes disse:
- “Passageiros seguros…que bonitos são”
- Com cadeirinhas à medida, bem sentados e comportados, com os cintos
apertados, acabou-se a confusão.
E assim os pais e o Manuel seguiram a sua viagem para a praia, mas
desta vez com os cintos bem colocados e sem o nariz de fora da janela.

Vitória, Vitória e acabou-se a nossa história.

Texto retirado de http://educacaodeinfancia.com/
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Escola Básica do Bonfim
Ficha de Estudo do Meio – 1º ano
Nome: ______________________________________________________
Data: _______________________________________________________
1- Assinala com um X os peões que estão a atravessar mal a rua e pinta os
peões que estão a ter uma atitude correta.
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Ficha de Estudo do Meio – 1º ano
Nome: ______________________________________________________
Data: _______________________________________________________
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Escola Básica do Bonfim
Ficha de Estudo do Meio – 1º ano
Nome: ______________________________________________________
Data: _______________________________________________________

1. Observa o desenho. Desenha os sinais de trânsito, que se encontram ao
fundo da página, nos lugares certos.
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2- Assinala com V (Verdadeiro) ou F (Falso) cada uma das afirmações.
Devo atravessar a rua na passadeira.
Devo atravessar a rua quando o boneco está vermelho.
Devo descer do autocarro com ele em movimento.
Devo brincar no meio da estrada.
Na rua devo caminhar pelo lado esquerdo.

3- Desenha a escola de condução que visitaste e o que mais gostastes nela.
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PowerPoint Utilizado no 1º CEB

“A
História
do
Manuel”

Quando andas a pé:

Caminha na berma da estrada de
frente para os carros.

Atravessa sempre na passadeira.
Olha sempre para os
dois lados antes de
atravessares.

Se existirem passeios, caminha neles
sempre longe de faixa de rodagem.

Verifica que os
veículos pararam.
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Se não houver passadeira
devo:

Não brinques
perto da estrada.

- Olhar para a
direita.

- Olhar para a
esquerda.
Não andes de
patins na faixa de
rodagem.

-Só depois
atravessar
depressa mas sem
correr.

Nas passagens de nível:
Pára ! Escuta e olha antes de
atravessares.

Quando houver sinalização
luminosa, atravessa só quando
o sinal de peões estiver verde
Nunca atravesses com as cancelas
fechadas.

Quando andas nos transportes
públicos:

Aguarda a tua vez na paragem e
entra só quando o autocarro estiver
parado.

Segura-te bem, nos
locais próprios.

Nunca ponhas a
cabeça de fora.

Espera que pare e
sai em segurança.

Atravessa só depois
do autocarro partir.
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Quando andas de carro:

E nunca abrir a porta do carro
quando estiver ainda em
movimento.

Nunca te esqueças de colocar o
cinto de segurança.
Deves andar sempre no banco de
trás.

Nunca deves ir com a cabeça e
os braços fora da janela.
É muito perigoso!

Quando andas de bicicleta:
Circula pela direita da faixa de rodagem
junto dos passeios ou da berma.

Para mudares de direção:

Faz o sinal com o braço esticado e a palma da
mão virada para a frente.

Verifica se o podes fazer em segurança.

O que não deves fazer:

Nunca andes a par de outros
ciclistas.

Nunca andes
rebocado por outro
veículo.

Nunca faças
cavalinhos, nem
tires as mãos do
guiador.
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O que podes observar nesta
imagem?

Como é que podemos identificar
os sinais de trânsito?
Através:

Da Forma

Da Cor
Do Significado

Quanto à sua

Quanto ao Significado e
Cor:

forma:

OBRIGAÇÃO

PROIBIÇÃO

Quadrado

INFORMAÇÃO

Triângulo

PERIGO

Círculo
Retângulo

PROIBIÇÃO

Trânsito proibido a
peões

Trânsito proibido
a bicicletas

Sentido proibido

PERIGO

Passagem para
peões

Sinalização
luminosa

Crianças
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INFORMAÇÃO
Sou azul, cor do céu e cor do
mar e sou um sinal
quadrangular
- Eu é que sou o rei da
sinalização:
sou o sinal de informação.
Sou o rei a informar
onde se pode telefonar,
ou comer ou dormir,
onde está o hospital ou a
gasolina,
onde fica a oficina.
O rei da sinalização sou eu
e este espaço é só meu!

Hospital
Passagem para
Peões

Estacionamento
Autorizado

SINALIZAÇÃO LUMINOSA PARA
PEÕES

PODES

ATRAVESSAR

NÃO
PODES
ATRAVESSAR
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Diploma de Educação Rodoviária

Este diploma certifica que
______________________________________________________________________
É um peão e velocípede responsável, pois:
Reconhece os sinais de trânsito, cumpre todas as regras estipuladas e atravessa a rua nos locais
corretos.

Assinatura:__________________________________________

Data: ____/____/____
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DIREÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO CENTRO
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA ÁREA URBANA DA GUARDA
SEDE: Escola Básica de Santa Clara

Planificação da Visita de Estudo à Escola de Condução
“G. Gomes”
1. Fase Preparatória
1.1.
Atividades Pedagógicas

Objetivos da Visita de Estudo
 Enriquecer a experiência do aluno;
 Desenvolver o espírito de observação;
 Relacionar a escola com o meio;
 Proporcionar momentos de convivência, sentido de camaradagem e cooperação;
 Desenvolver qualidades de carácter, como o sentido da responsabilidade, sentido
de justiça, autodomínio e prudência.
 Aproximar o aluno da realidade;
 Sensibilizar as crianças sobre a necessidade da existência de medidas
preventivas, principalmente no que se refere à mudança de atitude dos
indivíduos, e com isso, contribuir para a prevenção rodoviária;
 Estimular a obediência às regras fomentando deste modo a segurança
rodoviária;
 Reconhecer a existência de uma instituição transmissora dos conhecimentos
anteriormente referidos.

Tipo de Visita: Visita de Estudo Mista
Visita que incide na descoberta do aluno, no seu sentido de observação e
imaginação, existindo uma atuação conjunta entre professor e alunos.

2. Atividades Burocráticas
→ Contatos
 Escola de Condução “G. Gomes”.
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→ Órgãos de Gestão e Administração do Agrupamento de Escolas da Área
Urbana da Guarda: Santa Clara
 Conselho Pedagógico do Agrupamento.
 Coordenador da Escola Básica do Bonfim.
 Professora titular da Turma A14.
 Encarregados de Educação.

→Programa da Visita de Estudo







10h15ms – Partida da Escola Básica do Bonfim;
10h30ms – Chegada à Escola de Condução “G. Gomes”;
10h35ms – Início da visita às instalações da Escola de Condução;
11h00ms – Diálogo e exposição de um vídeo sobre a Segurança Rodoviária;
11h45ms – Saída da Escola de Condução;
12h00ms- Chegada à Escola Básica do Bonfim.

3. Fase de realização
 Reportagem fotográfica;

4. Fase de Avaliação
 Fichas de Trabalho;
 Diálogo sobre a observação da Visita.
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DIREÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO CENTRO
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA ÁREA URBANA DA GUARDA
SEDE: Escola Básica de Santa Clara

Exmo. Sr. Diretor do
Agrupamento de Escolas da Área Urbana da
Guarda

Sua Referência

Nossa Referência

Data : 17 / 01 /2013

Ofício nº6

Assunto: Pedido de autorização para uma visita de estudo à Escola da Condução
“G Gomes” com os alunos da turma A14.
Andreia Filipa Ribeiro Cardoso, aluna estagiária da Escola Superior de
Educação, Comunicação e Desporto da Guarda, a frequentar o 2º ano do curso de
Mestrado em Educação Pré-escolar e 1ºCEB e a estagiar, no presente ano letivo, na
turma A14, da Escola Básica do Bonfim, vem, por este meio, solicitar a V.ª Ex.ª,
autorização para, no âmbito da Unidade Curricular Prática de Ensino Supervisionada
(estágio), levar a efeito, com os alunos e professora cooperante, uma visita de estudo à
Escola de Condução “G Gomes”, no dia 25 de janeiro, entre as 10h:30m e 11h:45m. Os
objetivos desta visita serão: sensibilizar as crianças sobre a necessidade da existência de
medidas preventivas, principalmente no que se refere à mudança de atitude dos
indivíduos, e com isso, contribuir para a prevenção rodoviária; estimular a obediência às
regras fomentando deste modo a segurança rodoviária; reconhecerem a existência de
uma instituição transmissora dos conhecimentos anteriormente referidos.
Mais se informa que foi solicitada autorização ao professor Neto, coordenador
da EB do Bonfim e que a mesma foi permitida.
Cumpre, ainda, informar que os pais / encarregados de educação dos alunos
também autorizaram, por escrito, a participação dos mesmos.
Agradecendo, desde já, a atenção que possa dispensar ao pedido efetuado e
aguardando a resposta, apresentamos a V. Ex.ª os nossos respeitosos cumprimentos.

Guarda, 17 de janeiro de 2013
A aluna estagiária,
_______________________________
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Anexo nº 8 – Imagens das atividades realizadas, sobre a Prevenção
Rodoviária

56

57

Imagens da visita de estudo
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Imagens circuito rodoviário
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Imagens do livro, fornecido pela escola de condução
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Anexo nº 9 – Tabelas de avaliação das atividades
Tabela de avaliação
Criança: A

Data: 04-06-2012 a 06-06-2012
NC

EP

C

a) Escuta atentamente os contos e leituras sobre a Educação
Rodoviária;
b) Conversa abertamente sobre o tema, partilhando
experiências já vivenciadas;
c) É capaz de descrever por palavras suas como é um circuito
rodoviário;

X
X
X

d) Participa ativamente em todas as atividades programadas
sobre Educação Rodoviária;

X

e) Reconhece/adota comportamentos seguros enquanto peão;

X

f) Identifica ações incorretas dos peões;

X

g) Reconhece/adota comportamentos seguros enquanto passageiro
de veículos ligeiros e de transportes públicos;

X

h) Identifica ações incorretas dos passageiros nos veículos ligeiros e
nos transportes públicos;

X

i) Caminha corretamente pelo passeio;

X

j) Identifica características dos sinais de trânsito mais
comuns, tais como:
J.1) Forma
J.2) Cor

X

k) Reconhece a importância dos sinais de trânsito;

X

l) Identifica as cores dos semáforos;

X

m) Verbaliza novos vocábulos, relacionados com a Educação
Rodoviária;

X

X

n) Descreve através do desenho, as suas ideias sobre a
circulação rodoviária.

X

o) Escuta e reproduz canções sobre a segurança rodoviária;

X

Legenda: NC: Não conseguido

EP: Em processo

C: Conseguido
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Tabela de avaliação
Criança: B

Data: 04-06-2012 a 06-06-2012
NC

EP

C

a) Escuta atentamente os contos e leituras sobre a Educação
Rodoviária;

X

b) Conversa abertamente sobre
experiências já vivenciadas;

partilhando

X

c) É capaz de descrever por palavras suas como é um circuito
rodoviário;

X

d) Participa ativamente em todas as atividades programadas
sobre Educação Rodoviária;

X

e) Reconhece/adota comportamentos seguros enquanto peão;

X

f) Identifica ações incorretas dos peões;

X

g) Reconhece/adota comportamentos seguros enquanto passageiro

X

o

tema,

de veículos ligeiros e de transportes públicos;
h) Identifica ações incorretas dos passageiros nos veículos ligeiros e

X

nos transportes públicos;
i) Caminha corretamente pelo passeio;

X

j) Identifica características dos sinais de trânsito mais
comuns, tais como:
j.1) Forma
j.2) Cor

X

k) Reconhece a importância dos sinais de trânsito;
l) Identifica as cores dos semáforos;

X
X

m) Verbaliza novos vocábulos, relacionados com a Educação
Rodoviária;

X

X

n) Descreve através do desenho, as suas ideias sobre a
circulação rodoviária.

X

o) Escuta e reproduz canções sobre a segurança rodoviária;

X

Legenda: NC: Não conseguido

EP: Em processo

C: Conseguido
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Tabela de avaliação
Criança: C

Data: 04-06-2012 a 06-06-2012
NC

a) Escuta atentamente os contos e leituras sobre a Educação
Rodoviária;
b) Conversa abertamente sobre o tema, partilhando
experiências já vivenciadas;
c) É capaz de descrever por palavras suas como é um circuito
rodoviário;
d) Participa ativamente em todas as atividades programadas
sobre Educação Rodoviária;

EP

C
X
X

X
X

e) Reconhece/adota comportamentos seguros enquanto peão;

X

f) Identifica ações incorretas dos peões;

X

g) Reconhece/adota comportamentos seguros enquanto passageiro de

X

veículos ligeiros e de transportes públicos;
h) Identifica ações incorretas dos passageiros nos veículos ligeiros e

X

nos transportes públicos;
i) Caminha corretamente pelo passeio;

X

j) Identifica características dos sinais de trânsito mais comuns,
tais como:
j.1) Forma
j.2) Cor

X

k) Reconhece a importância dos sinais de trânsito;
l) Identifica as cores dos semáforos;

X
X

m) Verbaliza novos vocábulos, relacionados com a Educação
Rodoviária;
n) Descreve através do desenho, as suas ideias sobre a
circulação rodoviária.
o) Escuta e reproduz canções sobre a segurança rodoviária;

Legenda: NC: Não conseguido

EP: Em processo

X

X
X
X

C: Conseguido
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Tabela de avaliação
Criança: D

Data: 04-06-2012 a 06-06-2012
NC

EP

C

a) Escuta atentamente os contos e leituras sobre a Educação
Rodoviária;
b) Conversa abertamente sobre
experiências já vivenciadas;

o

tema,

X

partilhando

X

c) É capaz de descrever por palavras suas como é um circuito
rodoviário;
d) Participa ativamente em todas as atividades programadas
sobre Educação Rodoviária;

X

e) Reconhece/adota comportamentos seguros enquanto peão;

X

f) Identifica ações incorretas dos peões;

X

X

g) Reconhece/adota comportamentos seguros enquanto passageiro

X

de veículos ligeiros e de transportes públicos;
h) Identifica ações incorretas dos passageiros nos veículos ligeiros e

X

nos transportes públicos;
i) Caminha corretamente pelo passeio;

X

j) Identifica características dos sinais de trânsito mais
comuns, tais como:
j.1) Forma
j.2) Cor

X

X

k) Reconhece a importância dos sinais de trânsito;

X

l) Identifica as cores dos semáforos;

X

m) Verbaliza novos vocábulos, relacionados com a Educação
Rodoviária;

X

n) Descreve através do desenho, as suas ideias sobre a
circulação rodoviária.
o) Escuta e reproduz canções sobre a segurança rodoviária;
Legenda: NC: Não conseguido

EP: Em processo

X
X
C: Conseguido
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Tabela de avaliação
Criança: E

Data: 04-06-2012 a 06-06-2012
NC

EP

C

a) Escuta atentamente os contos e leituras sobre a Educação
Rodoviária;

X

b) Conversa abertamente sobre o tema, partilhando
experiências já vivenciadas;
c) É capaz de descrever por palavras suas como é um circuito
rodoviário;

X

d) Participa ativamente em todas as atividades programadas
sobre Educação Rodoviária;

X

e) Reconhece/adota comportamentos seguros enquanto peão;

X

f) Identifica ações incorretas dos peões;
g) Reconhece/adota comportamentos seguros enquanto passageiro

X
X

X

de veículos ligeiros e de transportes públicos;
h) Identifica ações incorretas dos passageiros nos veículos ligeiros e

X

nos transportes públicos;
i) Caminha corretamente pelo passeio;
j) Identifica características dos sinais de trânsito mais
comuns, tais como:
j.1) Forma
j.2) Cor

X
X

X

k) Reconhece a importância dos sinais de trânsito;

X

l) Identifica as cores dos semáforos;

X

m) Verbaliza novos vocábulos, relacionados com a Educação
Rodoviária;

X

n) Descreve através do desenho, as suas ideias sobre a
circulação rodoviária.

X

o) Escuta e reproduz canções sobre a segurança rodoviária;

X

Legenda: NC: Não conseguido

EP: Em processo

C: Conseguido
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Tabela de avaliação
Criança: F

Data: 04-06-2012 a 06-06-2012
NC

EP

C

a) Escuta atentamente os contos e leituras sobre a Educação
Rodoviária;
b) Conversa abertamente sobre
experiências já vivenciadas;

o

tema,

X

partilhando

X

c) É capaz de descrever por palavras suas como é um circuito
rodoviário;

X

d) Participa ativamente em todas as atividades programadas
sobre Educação Rodoviária;

X

e) Reconhece/adota comportamentos seguros enquanto peão;

X

f) Identifica ações incorretas dos peões;

X

g) Reconhece/adota comportamentos seguros enquanto passageiro

X

de veículos ligeiros e de transportes públicos;
h) Identifica ações incorretas dos passageiros nos veículos ligeiros e

X

nos transportes públicos;
i) Caminha corretamente pelo passeio;

X

j) Identifica características dos sinais de trânsito mais
comuns, tais como:
j.1) Forma

X

j.2) Cor

X

k) Reconhece a importância dos sinais de trânsito;

X

l) Identifica as cores dos semáforos;

X

m) Verbaliza novos vocábulos, relacionados com a Educação
Rodoviária;

X

n) Descreve através do desenho, as suas ideias sobre a
circulação rodoviária.

X

o) Escuta e reproduz canções sobre a segurança rodoviária;

X

Legenda: NC: Não conseguido

EP: Em processo

C: Conseguido
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Tabela de avaliação
Criança: G

Data: 04-06-2012 a 06-06-2012
NC

EP

C

a) Escuta atentamente os contos e leituras sobre a Educação
Rodoviária;

X

b) Conversa abertamente sobre
experiências já vivenciadas;

X

o

tema,

partilhando

c) É capaz de descrever por palavras suas como é um circuito
rodoviário;
d) Participa ativamente em todas as atividades programadas
sobre Educação Rodoviária;

X
X

e) Reconhece/adota comportamentos seguros enquanto peão;

X

f) Identifica ações incorretas dos peões;

X

g) Reconhece/adota comportamentos seguros enquanto passageiro

X

de veículos ligeiros e de transportes públicos;
h) Identifica ações incorretas dos passageiros nos veículos ligeiros e

X

nos transportes públicos;
i) Caminha corretamente pelo passeio;

X

j) Identifica características dos sinais de trânsito mais
comuns, tais como:
j.1) Forma
j.2) Cor

X

k) Reconhece a importância dos sinais de trânsito;
l) Identifica as cores dos semáforos;
m) Verbaliza novos vocábulos, relacionados com a Educação
Rodoviária;
n) Descreve através do desenho, as suas ideias sobre a
circulação rodoviária.
o) Escuta e reproduz canções sobre a segurança rodoviária;

X
X

Legenda: NC: Não conseguido

EP: Em processo

X

X
X
X

C: Conseguido
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Tabela de avaliação
Criança: H

Data: 04-06-2012 a 06-06-2012
NC

EP

C

a) Escuta atentamente os contos e leituras sobre a Educação
Rodoviária;
b) Conversa abertamente sobre o tema, partilhando
experiências já vivenciadas;

X

c) É capaz de descrever por palavras suas como é um circuito
rodoviário;

X

d) Participa ativamente em todas as atividades programadas
sobre Educação Rodoviária;

X

e) Reconhece/adota comportamentos seguros enquanto peão;

X

f) Identifica ações incorretas dos peões;

X

g) Reconhece/adota comportamentos seguros enquanto passageiro

X

de veículos ligeiros e de transportes públicos;
h) Identifica ações incorretas dos passageiros nos veículos ligeiros e

X

X

nos transportes públicos;
i) Caminha corretamente pelo passeio;

X

j) Identifica características dos sinais de trânsito mais
comuns, tais como:
j.1) Forma

X

j.2) Cor

X

k) Reconhece a importância dos sinais de trânsito;

X

l) Identifica as cores dos semáforos;

X

m) Verbaliza novos vocábulos, relacionados com a Educação
Rodoviária;
n) Descreve através do desenho, as suas ideias sobre a
circulação rodoviária.
o) Escuta e reproduz canções sobre a segurança rodoviária;

X

Legenda: NC: Não conseguido

EP: Em processo

X
X
C: Conseguido
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Tabela de avaliação
Criança: I

Data: 04-06-2012 a 06-06-2012
NC

EP

C

a) Escuta atentamente os contos e leituras sobre a Educação
Rodoviária;
b) Conversa abertamente sobre o tema, partilhando
experiências já vivenciadas;

X

c) É capaz de descrever por palavras suas como é um circuito
rodoviário;
d) Participa ativamente em todas as atividades programadas
sobre Educação Rodoviária;

X

e) Reconhece/adota comportamentos seguros enquanto peão;

X

f) Identifica ações incorretas dos peões;
g) Reconhece/adota comportamentos seguros enquanto passageiro

X
X

X

X

de veículos ligeiros e de transportes públicos;
h) Identifica ações incorretas dos passageiros nos veículos ligeiros e

X

nos transportes públicos;
i) Caminha corretamente pelo passeio;
j) Identifica características dos sinais de trânsito mais
comuns, tais como:
j.1) Forma
j.2) Cor

X
X

k) Reconhece a importância dos sinais de trânsito;
l) Identifica as cores dos semáforos;

X
X

m) Verbaliza novos vocábulos, relacionados com a Educação
Rodoviária;
n) Descreve através do desenho, as suas ideias sobre a
circulação rodoviária.

X

o) Escuta e reproduz canções sobre a segurança rodoviária;
p)

X

Legenda: NC: Não conseguido

EP: Em processo

X

X

C: Conseguido
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Tabela de avaliação
Criança: J

Data: 04-06-2012 a 06-06-2012
NC

EP

C

a) Escuta atentamente os contos e leituras sobre a Educação
b) Rodoviária;
Conversa abertamente sobre o tema, partilhando
experiências já vivenciadas;
c) É capaz de descrever por palavras suas como é um circuito
rodoviário;
d) Participa ativamente em todas as atividades programadas
sobre Educação Rodoviária;

X
X
X
X

e) Reconhece/adota comportamentos seguros enquanto peão;

X

f) Identifica ações incorretas dos peões;

X

g) Reconhece/adota comportamentos seguros enquanto passageiro

X

de veículos ligeiros e de transportes públicos;
h) Identifica ações incorretas dos passageiros nos veículos ligeiros e

X

nos transportes públicos;
i) Caminha corretamente pelo passeio;

X

j) Identifica características dos sinais de trânsito mais
comuns, tais como:
j.1) Forma
j.2) Cor

X

k) Reconhece a importância dos sinais de trânsito;
l) Identifica as cores dos semáforos;
m) Verbaliza novos vocábulos, relacionados com a Educação
Rodoviária;
n) Descreve através do desenho, as suas ideias sobre a
circulação rodoviária.

X
X

X

X
X

o) Escuta e reproduz canções sobre a segurança rodoviária;
Legenda: NC: Não conseguido

EP: Em processo

X
C: Conseguido
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Tabela de avaliação
Criança: K

Data: 04-06-2012 a 06-06-2012
NC

a) Escuta atentamente os contos e leituras sobre a Educação
Rodoviária;
b) Conversa abertamente sobre o tema, partilhando
experiências já vivenciadas;
c) É capaz de descrever por palavras suas como é um circuito
rodoviário;

EP

C
X

X
X

d) Participa ativamente em todas as atividades programadas
sobre Educação Rodoviária;

X

e) Reconhece/adota comportamentos seguros enquanto peão;

X

f) Identifica ações incorretas dos peões;

X

g) Reconhece/adota comportamentos seguros enquanto passageiro

X

de veículos ligeiros e de transportes públicos;
h) Identifica ações incorretas dos passageiros nos veículos ligeiros e

X

nos transportes públicos;
i) Caminha corretamente pelo passeio;

X

j) Identifica características dos sinais de trânsito mais
comuns, tais como:
j.1) Forma

X

j.2) Cor

X

k) Reconhece a importância dos sinais de trânsito;

X

l) Identifica as cores dos semáforos;

X

m) Verbaliza novos vocábulos, relacionados com a Educação
Rodoviária;

X

n) Descreve através do desenho, as suas ideias sobre a
circulação rodoviária.

X

o) Escuta e reproduz canções sobre a segurança rodoviária;

X

Legenda: NC: Não conseguido

EP: Em processo

C: Conseguido
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Tabela de avaliação
Criança: L

Data: 04-06-2012 a 06-06-2012
NC

a) Escuta atentamente os contos e leituras sobre a Educação
Rodoviária;
b) Conversa abertamente sobre
experiências já vivenciadas;

o

tema,

EP

C

X

partilhando

X

c) É capaz de descrever por palavras suas como é um circuito
rodoviário;

X

d) Participa ativamente em todas as atividades programadas
sobre Educação Rodoviária;

X

e) Reconhece/adota comportamentos seguros enquanto peão;

X

f) Identifica ações incorretas dos peões;

X

g) Reconhece/adota comportamentos seguros enquanto passageiro

X

de veículos ligeiros e de transportes públicos;
h) Identifica ações incorretas dos passageiros nos veículos ligeiros e

X

nos transportes públicos;
i) Caminha corretamente pelo passeio;
j) Identifica características dos sinais de trânsito mais
comuns, tais como:
j.1) Forma

X
X

j.2) Cor

X

k) Reconhece a importância dos sinais de trânsito;

X

l) Identifica as cores dos semáforos;

X

m) Verbaliza novos vocábulos, relacionados com a Educação
Rodoviária;

X

n) Descreve através do desenho, as suas ideias sobre a
circulação rodoviária.

X

o) Escuta e reproduz canções sobre a segurança rodoviária;

X

Legenda: NC: Não conseguido

EP: Em processo

C: Conseguido
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Tabela de avaliação
Criança: M

Data: 04-06-2012 a 06-06-2012
NC

EP

C

a) Escuta atentamente os contos e leituras sobre a Educação
Rodoviária;

X

b) Conversa abertamente sobre
experiências já vivenciadas;

X

o

tema,

partilhando

c) É capaz de descrever por palavras suas como é um circuito
rodoviário;

X

d) Participa ativamente em todas as atividades programadas
sobre Educação Rodoviária;

X

e) Reconhece/adota comportamentos seguros enquanto peão;

X

f) Identifica ações incorretas dos peões;

X

g) Reconhece/adota comportamentos seguros enquanto passageiro

X

de veículos ligeiros e de transportes públicos;
h) Identifica ações incorretas dos passageiros nos veículos ligeiros e

X

nos transportes públicos;
i) Caminha corretamente pelo passeio;

X

j) Identifica características dos sinais de trânsito mais
comuns, tais como:
j.1) Forma
j.2) Cor

X

X

k) Reconhece a importância dos sinais de trânsito;

X

l) Identifica as cores dos semáforos;

X

m) Verbaliza novos vocábulos, relacionados com a Educação
Rodoviária;

X

n) Descreve através do desenho, as suas ideias sobre a
circulação rodoviária.

X

o) Escuta e reproduz canções sobre a segurança rodoviária;

X

Legenda: NC: Não conseguido

EP: Em processo

C: Conseguido
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Tabela de avaliação
Criança: N

Data: 04-06-2012 a 06-06-2012
NC

EP

C

a) Escuta atentamente os contos e leituras sobre a Educação
Rodoviária;

X

b) Conversa abertamente sobre
experiências já vivenciadas;

partilhando

X

c) É capaz de descrever por palavras suas como é um circuito
rodoviário;

X

d) Participa ativamente em todas as atividades programadas
sobre Educação Rodoviária;

X

e) Reconhece/adota comportamentos seguros enquanto peão;

X

f) Identifica ações incorretas dos peões;

X

g) Reconhece/adota comportamentos seguros enquanto passageiro

X

o

tema,

de veículos ligeiros e de transportes públicos;
h) Identifica ações incorretas dos passageiros nos veículos ligeiros e

X

nos transportes públicos;
i) Caminha corretamente pelo passeio;

X

j) Identifica características dos sinais de trânsito mais
comuns, tais como:
j.1) Forma

X

j.2) Cor

X

k) Reconhece a importância dos sinais de trânsito;

X

l) Identifica as cores dos semáforos;

X

m) Verbaliza novos vocábulos, relacionados com a Educação
Rodoviária;
n) Descreve através do desenho, as suas ideias sobre a
circulação rodoviária.

X

o) Escuta e reproduz canções sobre a segurança rodoviária;

X

Legenda: NC: Não conseguido

EP: Em processo

X

C: Conseguido
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Tabela de avaliação
Criança: O

Data: 04-06-2012 a 06-06-2012
NC

EP

C

a) Escuta atentamente os contos e leituras sobre a Educação
Rodoviária;
b) Conversa abertamente sobre
experiências já vivenciadas;

o

tema,

partilhando

c) É capaz de descrever por palavras suas como é um circuito
rodoviário;

X
X
X

d) Participa ativamente em todas as atividades programadas
sobre Educação Rodoviária;

X

e) Reconhece/adota comportamentos seguros enquanto peão;

X

f) Identifica ações incorretas dos peões;

X

g) Reconhece/adota comportamentos seguros enquanto passageiro
X

de veículos ligeiros e de transportes públicos;
h) Identifica ações incorretas dos passageiros nos veículos ligeiros e

X

nos transportes públicos;
i) Caminha corretamente pelo passeio;
j) Identifica características dos sinais de trânsito mais
comuns, tais como:
j.1) Forma

X
X
X

j.2) Cor
k) Reconhece a importância dos sinais de trânsito;

X

l) Identifica as cores dos semáforos;

X

m) Verbaliza novos vocábulos, relacionados com a Educação
Rodoviária;

X

n) Descreve através do desenho, as suas ideias sobre a
circulação rodoviária.

X

o) Escuta e reproduz canções sobre a segurança rodoviária;

X

Legenda: NC: Não conseguido

EP: Em processo

C: Conseguido
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Tabelas de avaliação 1º ciclo
Tabela de avaliação
Datas: 21-01-2013 / 13 e 14- 03-2013

Aluno: A

NC
a)

EP

C

Escuta atentamente as regras e comportamentos explorados sobre a
Educação Rodoviária;

X

b) Conversa abertamente sobre o tema, partilhando experiências já
vivenciadas;

X

c)

É capaz de descrever por palavras suas como é um circuito rodoviário;

X

d) Participa ativamente em todas as atividades programadas sobre
Educação Rodoviária;
e) Compreende o significado de Segurança Rodoviária;
f) Reconhece/adota comportamentos seguros enquanto peão;

X

g) Identifica ações incorretas dos peões;
h) Reconhece/adota comportamentos seguros enquanto passageiro de veículos

X
X

X
X

ligeiros e de transportes públicos;
i)

Identifica ações incorretas dos passageiros nos veículos ligeiros e nos

X

transportes públicos;
j)

Reconhece/Adota comportamentos seguros enquanto ciclista;

X

k) Identifica ações incorretas dos ciclistas;

X

l)

X

Caminha corretamente pelo passeio;

m) Identifica características dos sinais de trânsito mais comuns, tais
como:
m.1) Forma

X

m.2) Cor
m.3) Significado

X
X

n) Reconhece a importância dos sinais de trânsito;

X

o) Identifica as cores dos semáforos;
p) Identifica e desenha o sinal correto numa dada situação rodoviária;

X
X

q) Reconhece a importância da existência de uma instituição
transmissora de regras e comportamentos subjacentes à segurança
rodoviária;

X

r)

Escuta e reproduz canções sobre a segurança rodoviária;

X

s)

Verbaliza novos vocábulos, relacionados com a Educação Rodoviária;

X

Legenda: NC: Não conseguido

EP: Em processo

C: Conseguido
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Tabela de avaliação
Datas: 21-01-2013 / 13 e 14- 03-2013

Aluno: B

NC
a)

EP

C
X

Escuta atentamente as regras e comportamentos explorados sobre a
Educação Rodoviária;

b) Conversa abertamente sobre o tema, partilhando experiências já
vivenciadas;

X

c)

É capaz de descrever por palavras suas como é um circuito rodoviário;

X

d) Participa ativamente em todas as atividades programadas sobre
Educação Rodoviária;
e) Compreende o significado de Segurança Rodoviária;
f) Reconhece/adota comportamentos seguros enquanto peão;

X

X

g) Identifica ações incorretas dos peões;
h) Reconhece/adota comportamentos seguros enquanto passageiro de veículos

X
X

X

ligeiros e de transportes públicos;
i)

Identifica ações incorretas dos passageiros nos veículos ligeiros e nos

X

transportes públicos;
j)

Reconhece/Adota comportamentos seguros enquanto ciclista;

X

k) Identifica ações incorretas dos ciclistas;
l)

X

Caminha corretamente pelo passeio;

X
X

m) Identifica características dos sinais de trânsito mais comuns, tais
como:
m.1) Forma
m.2) Cor
m.3) Significado

X
X

n) Reconhece a importância dos sinais de trânsito;

X
X

o) Identifica as cores dos semáforos;
p) Identifica e desenha o sinal correto numa dada situação rodoviária;
q) Reconhece a importância da existência de uma instituição
transmissora de regras e comportamentos subjacentes à segurança
rodoviária;
r)

Escuta e reproduz canções sobre a segurança rodoviária;

s)

Verbaliza novos vocábulos, relacionados com a Educação Rodoviária;

Legenda: NC: Não conseguido

EP: Em processo

X
X

X
X

C: Conseguido
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Tabela de avaliação
Aluno: C

Datas: 21-01-2013 / 13 e 14- 03-2013
NC

a)

EP

C
X

Escuta atentamente as regras e comportamentos explorados sobre a
Educação Rodoviária;

b) Conversa abertamente sobre o tema, partilhando experiências já
vivenciadas;

X

c)

X

É capaz de descrever por palavras suas como é um circuito rodoviário;

d) Participa ativamente em todas as atividades programadas sobre
Educação Rodoviária;
e) Compreende o significado de Segurança Rodoviária;
f) Reconhece/adota comportamentos seguros enquanto peão;

X

g) Identifica ações incorretas dos peões;
h) Reconhece/adota comportamentos seguros enquanto passageiro de veículos

X
X

X
X

ligeiros e de transportes públicos;
i)

Identifica ações incorretas dos passageiros nos veículos ligeiros e nos

X

transportes públicos;
j)

Reconhece/Adota comportamentos seguros enquanto ciclista;

k) Identifica ações incorretas dos ciclistas;
l)

X
X

Caminha corretamente pelo passeio;

X
X

m) Identifica características dos sinais de trânsito mais comuns, tais
como:
m.1) Forma
m.2) Cor
m.3) Significado

X

n) Reconhece a importância dos sinais de trânsito;
o) Identifica as cores dos semáforos;
p) Identifica e desenha o sinal correto numa dada situação rodoviária;

X
X
X

q) Reconhece a importância da existência de uma instituição
transmissora de regras e comportamentos subjacentes à segurança
rodoviária;

X

r)

Escuta e reproduz canções sobre a segurança rodoviária;

X

s)

Verbaliza novos vocábulos, relacionados com a Educação Rodoviária;

Legenda: NC: Não conseguido

EP: Em processo

X

C: Conseguido
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Tabela de avaliação
Aluno: D

Datas: 21-01-2013 / 13 e 14- 03-2013
NC

a)

EP

C
X

Escuta atentamente as regras e comportamentos explorados sobre a
Educação Rodoviária;

b) Conversa abertamente sobre o tema, partilhando experiências já
vivenciadas;

X

c)

X

É capaz de descrever por palavras suas como é um circuito rodoviário;

d) Participa ativamente em todas as atividades programadas sobre
Educação Rodoviária;
e) Compreende o significado de Segurança Rodoviária;
f) Reconhece/adota comportamentos seguros enquanto peão;

X
X
X

g) Identifica ações incorretas dos peões;
h) Reconhece/adota comportamentos seguros enquanto passageiro de veículos

X
X

ligeiros e de transportes públicos;
i)

Identifica ações incorretas dos passageiros nos veículos ligeiros e nos

X

transportes públicos;
j)

Reconhece/Adota comportamentos seguros enquanto ciclista;

X

k) Identifica ações incorretas dos ciclistas;

X

l)

X
X

Caminha corretamente pelo passeio;

m) Identifica características dos sinais de trânsito mais comuns, tais
como:
m.1) Forma
m.2) Cor
m.3) Significado

X
X
X

n) Reconhece a importância dos sinais de trânsito;
o) Identifica as cores dos semáforos;
p) Identifica e desenha o sinal correto numa dada situação rodoviária;

X
X

X

q) Reconhece a importância da existência de uma instituição
transmissora de regras e comportamentos subjacentes à segurança
rodoviária;

X

r)

Escuta e reproduz canções sobre a segurança rodoviária;

X

s)

Verbaliza novos vocábulos, relacionados com a Educação Rodoviária;

Legenda: NC: Não conseguido

EP: Em processo

X

C: Conseguido
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Tabela de avaliação
Aluno: E

Datas: 21-01-2013 / 13 e 14- 03-2013
NC

a)

EP

C
X

Escuta atentamente as regras e comportamentos explorados sobre a
Educação Rodoviária;

b) Conversa abertamente sobre o tema, partilhando experiências já
vivenciadas;

X

c)

É capaz de descrever por palavras suas como é um circuito rodoviário;

X

d) Participa ativamente em todas as atividades programadas sobre
Educação Rodoviária;
e) Compreende o significado de Segurança Rodoviária;
f) Reconhece/adota comportamentos seguros enquanto peão;

X

g) Identifica ações incorretas dos peões;
h) Reconhece/adota comportamentos seguros enquanto passageiro de veículos

X
X

X
X

ligeiros e de transportes públicos;
i)

Identifica ações incorretas dos passageiros nos veículos ligeiros e nos

X

transportes públicos;
j)

Reconhece/Adota comportamentos seguros enquanto ciclista;

X

k) Identifica ações incorretas dos ciclistas;

X

l)

X
X

Caminha corretamente pelo passeio;

m) Identifica características dos sinais de trânsito mais comuns, tais
como:
m.1) Forma
m.2) Cor
m.3) Significado

X
X

n) Reconhece a importância dos sinais de trânsito;
o) Identifica as cores dos semáforos;
p) Identifica e desenha o sinal correto numa dada situação rodoviária;

X
X
X

q) Reconhece a importância da existência de uma instituição
transmissora de regras e comportamentos subjacentes à segurança
rodoviária;

X

r)

Escuta e reproduz canções sobre a segurança rodoviária;

X

s)

Verbaliza novos vocábulos, relacionados com a Educação Rodoviária;

X

Legenda: NC: Não conseguido

EP: Em processo

C: Conseguido
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Tabela de avaliação
Aluno: F

Datas: 21-01-2013 / 13 e 14- 03-2013
NC

a)

EP

C
X

Escuta atentamente as regras e comportamentos explorados sobre a
Educação Rodoviária;

b) Conversa abertamente sobre o tema, partilhando experiências já
vivenciadas;

X

c)

É capaz de descrever por palavras suas como é um circuito rodoviário;

X

d) Participa ativamente em todas as atividades programadas sobre
Educação Rodoviária;
e) Compreende o significado de Segurança Rodoviária;
f) Reconhece/adota comportamentos seguros enquanto peão;

X

g) Identifica ações incorretas dos peões;
h) Reconhece/adota comportamentos seguros enquanto passageiro de veículos

X
X

X
X

ligeiros e de transportes públicos;
i)

Identifica ações incorretas dos passageiros nos veículos ligeiros e nos

X

transportes públicos;
j)

Reconhece/Adota comportamentos seguros enquanto ciclista;

X

k) Identifica ações incorretas dos ciclistas;

X

l)

X
X

Caminha corretamente pelo passeio;

m) Identifica características dos sinais de trânsito mais comuns, tais
como:
m.1) Forma
m.2) Cor
m.3) Significado

X
X

n) Reconhece a importância dos sinais de trânsito;

X
X
X

o) Identifica as cores dos semáforos;
p) Identifica e desenha o sinal correto numa dada situação rodoviária;
q) Reconhece a importância da existência de uma instituição
transmissora de regras e comportamentos subjacentes à segurança
rodoviária;

X

r)

Escuta e reproduz canções sobre a segurança rodoviária;

X

s)

Verbaliza novos vocábulos, relacionados com a Educação Rodoviária;

X

Legenda: NC: Não conseguido

EP: Em processo

C: Conseguido
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Tabela de avaliação
Aluno: G

Datas: 21-01-2013 / 13 e 14- 03-2013
NC

a)

b) Conversa abertamente sobre o tema, partilhando experiências já
vivenciadas;
c)

EP

C
X

Escuta atentamente as regras e comportamentos explorados sobre a
Educação Rodoviária;

X

É capaz de descrever por palavras suas como é um circuito rodoviário;

X

d) Participa ativamente em todas as atividades programadas sobre
Educação Rodoviária;
e) Compreende o significado de Segurança Rodoviária;
f) Reconhece/adota comportamentos seguros enquanto peão;

X

g) Identifica ações incorretas dos peões;
h) Reconhece/adota comportamentos seguros enquanto passageiro de veículos

X
X

X
X

ligeiros e de transportes públicos;
i)

Identifica ações incorretas dos passageiros nos veículos ligeiros e nos

X

transportes públicos;
j)

Reconhece/Adota comportamentos seguros enquanto ciclista;

X

k) Identifica ações incorretas dos ciclistas;

X

l)

X
X

Caminha corretamente pelo passeio;

m) Identifica características dos sinais de trânsito mais comuns, tais
como:
m.1) Forma
m.2) Cor
m.3) Significado

X
X

n) Reconhece a importância dos sinais de trânsito;

X
X
X

o) Identifica as cores dos semáforos;
p) Identifica e desenha o sinal correto numa dada situação rodoviária;
q) Reconhece a importância da existência de uma instituição
transmissora de regras e comportamentos subjacentes à segurança
rodoviária;

X

r)

Escuta e reproduz canções sobre a segurança rodoviária;

X

s)

Verbaliza novos vocábulos, relacionados com a Educação Rodoviária;

Legenda: NC: Não conseguido

EP: Em processo

X

C: Conseguido
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Tabela de avaliação
Aluno: H

Datas: 21-01-2013 / 13 e 14- 03-2013
NC

a)

EP

C
X

Escuta atentamente as regras e comportamentos explorados sobre a
Educação Rodoviária;

b) Conversa abertamente sobre o tema, partilhando experiências já
vivenciadas;

X

c)

É capaz de descrever por palavras suas como é um circuito rodoviário;

X

d) Participa ativamente em todas as atividades programadas sobre
Educação Rodoviária;
e) Compreende o significado de Segurança Rodoviária;
f) Reconhece/adota comportamentos seguros enquanto peão;

X

g) Identifica ações incorretas dos peões;
h) Reconhece/adota comportamentos seguros enquanto passageiro de veículos

X
X

X
X

ligeiros e de transportes públicos;
i)

Identifica ações incorretas dos passageiros nos veículos ligeiros e nos

X

transportes públicos;
j)

Reconhece/Adota comportamentos seguros enquanto ciclista;

X

k) Identifica ações incorretas dos ciclistas;

X

l)

X
X

Caminha corretamente pelo passeio;

m) Identifica características dos sinais de trânsito mais comuns, tais
como:
m.1) Forma
m.2) Cor
m.3) Significado

X
X

n) Reconhece a importância dos sinais de trânsito;

X
X
X

o) Identifica as cores dos semáforos;
p) Identifica e desenha o sinal correto numa dada situação rodoviária;
q) Reconhece a importância da existência de uma instituição
transmissora de regras e comportamentos subjacentes à segurança
rodoviária;

X

r)

Escuta e reproduz canções sobre a segurança rodoviária;

X

s)

Verbaliza novos vocábulos, relacionados com a Educação Rodoviária;

X

Legenda: NC: Não conseguido

EP: Em processo

C: Conseguido
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Tabela de avaliação
Aluno: I

Datas: 21-01-2013 / 13 e 14- 03-2013
NC

a)

EP

C
X

Escuta atentamente as regras e comportamentos explorados sobre a
Educação Rodoviária;

b) Conversa abertamente sobre o tema, partilhando experiências já
vivenciadas;

X

c)

É capaz de descrever por palavras suas como é um circuito rodoviário;

X

d) Participa ativamente em todas as atividades programadas sobre
Educação Rodoviária;
e) Compreende o significado de Segurança Rodoviária;
f) Reconhece/adota comportamentos seguros enquanto peão;

X

g) Identifica ações incorretas dos peões;
h) Reconhece/adota comportamentos seguros enquanto passageiro de veículos

X
X

X
X

ligeiros e de transportes públicos;
i)

Identifica ações incorretas dos passageiros nos veículos ligeiros e nos

X

transportes públicos;
j)

Reconhece/Adota comportamentos seguros enquanto ciclista;

X

k) Identifica ações incorretas dos ciclistas;

X

l)

X
X

Caminha corretamente pelo passeio;

m) Identifica características dos sinais de trânsito mais comuns, tais
como:
m.1) Forma
m.2) Cor
m.3) Significado

X
X

n) Reconhece a importância dos sinais de trânsito;

X
X
X

o) Identifica as cores dos semáforos;
p) Identifica e desenha o sinal correto numa dada situação rodoviária;
q) Reconhece a importância da existência de uma instituição
transmissora de regras e comportamentos subjacentes à segurança
rodoviária;

X

r)

Escuta e reproduz canções sobre a segurança rodoviária;

X

s)

Verbaliza novos vocábulos, relacionados com a Educação Rodoviária;

X

Legenda: NC: Não conseguido

EP: Em processo

C: Conseguido
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Tabela de avaliação
Aluno: J

Datas: 21-01-2013 / 13 e 14- 03-2013
NC

a)

EP

C
X

Escuta atentamente as regras e comportamentos explorados sobre a
Educação Rodoviária;

b) Conversa abertamente sobre o tema, partilhando experiências já
vivenciadas;

X

c)

É capaz de descrever por palavras suas como é um circuito rodoviário;

X

d) Participa ativamente em todas as atividades programadas sobre
Educação Rodoviária;
e) Compreende o significado de Segurança Rodoviária;
f) Reconhece/adota comportamentos seguros enquanto peão;

X

X

g) Identifica ações incorretas dos peões;
h) Reconhece/adota comportamentos seguros enquanto passageiro de veículos

X
X

X

ligeiros e de transportes públicos;
i)

Identifica ações incorretas dos passageiros nos veículos ligeiros e nos

X

transportes públicos;
j)

Reconhece/Adota comportamentos seguros enquanto ciclista;

X

k) Identifica ações incorretas dos ciclistas;

X

l)

X

Caminha corretamente pelo passeio;

m) Identifica características dos sinais de trânsito mais comuns, tais
como:
m.1) Forma

X

m.2) Cor
m.3) Significado

X

n) Reconhece a importância dos sinais de trânsito;

X
X

o) Identifica as cores dos semáforos;
p) Identifica e desenha o sinal correto numa dada situação rodoviária;
q) Reconhece a importância da existência de uma instituição
transmissora de regras e comportamentos subjacentes à segurança
rodoviária;
r)

Escuta e reproduz canções sobre a segurança rodoviária;

s)

Verbaliza novos vocábulos, relacionados com a Educação Rodoviária;

Legenda: NC: Não conseguido

EP: Em processo

X
X

X
X

C: Conseguido
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Tabela de avaliação
Aluno: K

Datas: 21-01-2013 / 13 e 14- 03-2013
NC

a)

b) Conversa abertamente sobre o tema, partilhando experiências já
vivenciadas;
c)

EP

C
X

Escuta atentamente as regras e comportamentos explorados sobre a
Educação Rodoviária;

X

É capaz de descrever por palavras suas como é um circuito rodoviário;

X

d) Participa ativamente em todas as atividades programadas sobre
Educação Rodoviária;
e) Compreende o significado de Segurança Rodoviária;
f) Reconhece/adota comportamentos seguros enquanto peão;

X

g) Identifica ações incorretas dos peões;
h) Reconhece/adota comportamentos seguros enquanto passageiro de veículos

X
X

X
X

ligeiros e de transportes públicos;
i)

Identifica ações incorretas dos passageiros nos veículos ligeiros e nos

X

transportes públicos;
j)

Reconhece/Adota comportamentos seguros enquanto ciclista;

X

k) Identifica ações incorretas dos ciclistas;

X

l)

X
X

Caminha corretamente pelo passeio;

m) Identifica características dos sinais de trânsito mais comuns, tais
como:
m.1) Forma
m.2) Cor
m.3) Significado

X
X

n) Reconhece a importância dos sinais de trânsito;
o) Identifica as cores dos semáforos;
p) Identifica e desenha o sinal correto numa dada situação rodoviária;

X
X
X

q) Reconhece a importância da existência de uma instituição
transmissora de regras e comportamentos subjacentes à segurança
rodoviária;

X

r)

Escuta e reproduz canções sobre a segurança rodoviária;

X

s)

Verbaliza novos vocábulos, relacionados com a Educação Rodoviária;

Legenda: NC: Não conseguido

EP: Em processo

X

C: Conseguido
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Tabela de avaliação
Aluno: L

Datas: 21-01-2013 / 13 e 14- 03-2013
NC

a)

EP

C
X

Escuta atentamente as regras e comportamentos explorados sobre a
Educação Rodoviária;

b) Conversa abertamente sobre o tema, partilhando experiências já
vivenciadas;

X

c)

É capaz de descrever por palavras suas como é um circuito rodoviário;

X

d) Participa ativamente em todas as atividades programadas sobre
Educação Rodoviária;
e) Compreende o significado de Segurança Rodoviária;
f) Reconhece/adota comportamentos seguros enquanto peão;

X

g) Identifica ações incorretas dos peões;
h) Reconhece/adota comportamentos seguros enquanto passageiro de veículos

X
X

X
X

ligeiros e de transportes públicos;
i)

Identifica ações incorretas dos passageiros nos veículos ligeiros e nos

X

transportes públicos;
j)

Reconhece/Adota comportamentos seguros enquanto ciclista;

X

k) Identifica ações incorretas dos ciclistas;

X

l)

X
X

Caminha corretamente pelo passeio;

m) Identifica características dos sinais de trânsito mais comuns, tais
como:
m.1) Forma
m.2) Cor
m.3) Significado

X
X

n) Reconhece a importância dos sinais de trânsito;

X
X
X

o) Identifica as cores dos semáforos;
p) Identifica e desenha o sinal correto numa dada situação rodoviária;
q) Reconhece a importância da existência de uma instituição
transmissora de regras e comportamentos subjacentes à segurança
rodoviária;

X

r)

Escuta e reproduz canções sobre a segurança rodoviária;

X

s)

Verbaliza novos vocábulos, relacionados com a Educação Rodoviária;

X

Legenda: NC: Não conseguido

EP: Em processo

C: Conseguido

88

Tabela de avaliação
Aluno: M

Datas: 21-01-2013 / 13 e 14- 03-2013
NC

a)

EP

C
X

Escuta atentamente as regras e comportamentos explorados sobre a
Educação Rodoviária;

b) Conversa abertamente sobre o tema, partilhando experiências já
vivenciadas;
c)

É capaz de descrever por palavras suas como é um circuito rodoviário;

X
X

d) Participa ativamente em todas as atividades programadas sobre
Educação Rodoviária;
e) Compreende o significado de Segurança Rodoviária;
f) Reconhece/adota comportamentos seguros enquanto peão;

X

g) Identifica ações incorretas dos peões;
h) Reconhece/adota comportamentos seguros enquanto passageiro de veículos

X
X

X
X

ligeiros e de transportes públicos;
i)

Identifica ações incorretas dos passageiros nos veículos ligeiros e nos

X

transportes públicos;
j)

Reconhece/Adota comportamentos seguros enquanto ciclista;

k) Identifica ações incorretas dos ciclistas;
l)

X
X

Caminha corretamente pelo passeio;

X
X

m) Identifica características dos sinais de trânsito mais comuns, tais
como:
m.1) Forma
m.2) Cor
m.3) Significado

X
X

n) Reconhece a importância dos sinais de trânsito;
o) Identifica as cores dos semáforos;
p) Identifica e desenha o sinal correto numa dada situação rodoviária;

X
X
X

q) Reconhece a importância da existência de uma instituição
transmissora de regras e comportamentos subjacentes à segurança
rodoviária;

X

r)

Escuta e reproduz canções sobre a segurança rodoviária;

X

s)

Verbaliza novos vocábulos, relacionados com a Educação Rodoviária;

Legenda: NC: Não conseguido

EP: Em processo

X

C: Conseguido

89

Tabela de avaliação
Aluno: N

Datas: 21-01-2013 / 13 e 14- 03-2013
NC

a)

EP

C
X

Escuta atentamente as regras e comportamentos explorados sobre a
Educação Rodoviária;

b) Conversa abertamente sobre o tema, partilhando experiências já
vivenciadas;

X

c)

É capaz de descrever por palavras suas como é um circuito rodoviário;

X

d) Participa ativamente em todas as atividades programadas sobre
Educação Rodoviária;
e) Compreende o significado de Segurança Rodoviária;
f) Reconhece/adota comportamentos seguros enquanto peão;

X

g) Identifica ações incorretas dos peões;
h) Reconhece/adota comportamentos seguros enquanto passageiro de veículos

X
X

X
X

ligeiros e de transportes públicos;
i)

Identifica ações incorretas dos passageiros nos veículos ligeiros e nos

X

transportes públicos;
j)

Reconhece/Adota comportamentos seguros enquanto ciclista;

X

k) Identifica ações incorretas dos ciclistas;

X

l)

X
X

Caminha corretamente pelo passeio;

m) Identifica características dos sinais de trânsito mais comuns, tais
como:
m.1) Forma
m.2) Cor
m.3) Significado

X
X

n) Reconhece a importância dos sinais de trânsito;

X
X
X

o) Identifica as cores dos semáforos;
p) Identifica e desenha o sinal correto numa dada situação rodoviária;
q) Reconhece a importância da existência de uma instituição
transmissora de regras e comportamentos subjacentes à segurança
rodoviária;

X

r)

Escuta e reproduz canções sobre a segurança rodoviária;

X

s)

Verbaliza novos vocábulos, relacionados com a Educação Rodoviária;

X

Legenda: NC: Não conseguido

EP: Em processo

C: Conseguido
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Tabela de avaliação
Aluno: O

Datas: 21-01-2013 / 13 e 14- 03-2013
NC

a)

EP

C
X

Escuta atentamente as regras e comportamentos explorados sobre a
Educação Rodoviária;

b) Conversa abertamente sobre o tema, partilhando experiências já
vivenciadas;

X

c)

É capaz de descrever por palavras suas como é um circuito rodoviário;

X

d) Participa ativamente em todas as atividades programadas sobre
Educação Rodoviária;
e) Compreende o significado de Segurança Rodoviária;
f) Reconhece/adota comportamentos seguros enquanto peão;

X

X

g) Identifica ações incorretas dos peões;
h) Reconhece/adota comportamentos seguros enquanto passageiro de veículos

X
X

X

ligeiros e de transportes públicos;
i)

Identifica ações incorretas dos passageiros nos veículos ligeiros e nos

X

transportes públicos;
j)

Reconhece/Adota comportamentos seguros enquanto ciclista;

X

k) Identifica ações incorretas dos ciclistas;

X

l)

X

Caminha corretamente pelo passeio;

m) Identifica características dos sinais de trânsito mais comuns, tais
como:
m.1) Forma

X

m.2) Cor
m.3) Significado

X

n) Reconhece a importância dos sinais de trânsito;

X
X

o) Identifica as cores dos semáforos;
p) Identifica e desenha o sinal correto numa dada situação rodoviária;
q) Reconhece a importância da existência de uma instituição
transmissora de regras e comportamentos subjacentes à segurança
rodoviária;
r)

Escuta e reproduz canções sobre a segurança rodoviária;

s)

Verbaliza novos vocábulos, relacionados com a Educação Rodoviária;

Legenda: NC: Não conseguido

EP: Em processo

X
X

X
X

C: Conseguido
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Tabela de avaliação
Aluno: P

Datas: 21-01-2013 / 13 e 14- 03-2013
NC

a)

EP

C
X

Escuta atentamente as regras e comportamentos explorados sobre a
Educação Rodoviária;

b) Conversa abertamente sobre o tema, partilhando experiências já
vivenciadas;

X

c)

É capaz de descrever por palavras suas como é um circuito rodoviário;

X

d) Participa ativamente em todas as atividades programadas sobre
Educação Rodoviária;
e) Compreende o significado de Segurança Rodoviária;
f) Reconhece/adota comportamentos seguros enquanto peão;

X

g) Identifica ações incorretas dos peões;
h) Reconhece/adota comportamentos seguros enquanto passageiro de veículos

X
X

X
X

ligeiros e de transportes públicos;
i)

Identifica ações incorretas dos passageiros nos veículos ligeiros e nos

X

transportes públicos;
j)

Reconhece/Adota comportamentos seguros enquanto ciclista;

X

k) Identifica ações incorretas dos ciclistas;

X

l)

X
X

Caminha corretamente pelo passeio;

m) Identifica características dos sinais de trânsito mais comuns, tais
como:
m.1) Forma
m.2) Cor
m.3) Significado

X
X

n) Reconhece a importância dos sinais de trânsito;
o) Identifica as cores dos semáforos;
p) Identifica e desenha o sinal correto numa dada situação rodoviária;

X
X
X

q) Reconhece a importância da existência de uma instituição
transmissora de regras e comportamentos subjacentes à segurança
rodoviária;

X

r)

Escuta e reproduz canções sobre a segurança rodoviária;

X

s)

Verbaliza novos vocábulos, relacionados com a Educação Rodoviária;

X

Legenda: NC: Não conseguido

EP: Em processo

C: Conseguido
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Tabela de avaliação
Aluno: Q

Datas: 21-01-2013 / 13 e 14- 03-2013
NC

a)

EP

C
X

Escuta atentamente as regras e comportamentos explorados sobre a
Educação Rodoviária;

b) Conversa abertamente sobre o tema, partilhando experiências já
vivenciadas;

X

c)

X

É capaz de descrever por palavras suas como é um circuito rodoviário;

d) Participa ativamente em todas as atividades programadas sobre
Educação Rodoviária;
e) Compreende o significado de Segurança Rodoviária;
f) Reconhece/adota comportamentos seguros enquanto peão;

X

g) Identifica ações incorretas dos peões;
h) Reconhece/adota comportamentos seguros enquanto passageiro de veículos

X
X

X
X

ligeiros e de transportes públicos;
i)

Identifica ações incorretas dos passageiros nos veículos ligeiros e nos

X

transportes públicos;
j)

Reconhece/Adota comportamentos seguros enquanto ciclista;

X

k) Identifica ações incorretas dos ciclistas;

X

l)

X
X

Caminha corretamente pelo passeio;

m) Identifica características dos sinais de trânsito mais comuns, tais
como:
m.1) Forma
m.2) Cor
m.3) Significado

X
X

n) Reconhece a importância dos sinais de trânsito;
o) Identifica as cores dos semáforos;
p) Identifica e desenha o sinal correto numa dada situação rodoviária;

X
X
X

q) Reconhece a importância da existência de uma instituição
transmissora de regras e comportamentos subjacentes à segurança
rodoviária;

X

r)

Escuta e reproduz canções sobre a segurança rodoviária;

X

s)

Verbaliza novos vocábulos, relacionados com a Educação Rodoviária;

Legenda: NC: Não conseguido

EP: Em processo

X

C: Conseguido
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Tabela de avaliação
Aluno: R

Datas: 21-01-2013 / 13 e 14- 03-2013
NC

a)

EP

C
X

Escuta atentamente as regras e comportamentos explorados sobre a
Educação Rodoviária;

b) Conversa abertamente sobre o tema, partilhando experiências já
vivenciadas;

X

c)

É capaz de descrever por palavras suas como é um circuito rodoviário;

X

d) Participa ativamente em todas as atividades programadas sobre
Educação Rodoviária;
e) Compreende o significado de Segurança Rodoviária;
f) Reconhece/adota comportamentos seguros enquanto peão;

X

g) Identifica ações incorretas dos peões;
h) Reconhece/adota comportamentos seguros enquanto passageiro de veículos

X
X

X
X

ligeiros e de transportes públicos;
i)

Identifica ações incorretas dos passageiros nos veículos ligeiros e nos

X

transportes públicos;
j)

Reconhece/Adota comportamentos seguros enquanto ciclista;

X

k) Identifica ações incorretas dos ciclistas;

X

l)

X
X

Caminha corretamente pelo passeio;

m) Identifica características dos sinais de trânsito mais comuns, tais
como:
m.1) Forma
m.2) Cor
m.3) Significado

X
X

n) Reconhece a importância dos sinais de trânsito;

X
X
X

o) Identifica as cores dos semáforos;
p) Identifica e desenha o sinal correto numa dada situação rodoviária;
q) Reconhece a importância da existência de uma instituição
transmissora de regras e comportamentos subjacentes à segurança
rodoviária;

X

r)

Escuta e reproduz canções sobre a segurança rodoviária;

X

s)

Verbaliza novos vocábulos, relacionados com a Educação Rodoviária;

X

Legenda: NC: Não conseguido

EP: Em processo

C: Conseguido
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Tabela de avaliação
Aluno: S

Datas: 21-01-2013 / 13 e 14- 03-2013
NC

a)

EP

C
X

Escuta atentamente as regras e comportamentos explorados sobre a
Educação Rodoviária;

b) Conversa abertamente sobre o tema, partilhando experiências já
vivenciadas;

X

c)

É capaz de descrever por palavras suas como é um circuito rodoviário;

X

d) Participa ativamente em todas as atividades programadas sobre
Educação Rodoviária;
e) Compreende o significado de Segurança Rodoviária;
f) Reconhece/adota comportamentos seguros enquanto peão;

X

g) Identifica ações incorretas dos peões;
h) Reconhece/adota comportamentos seguros enquanto passageiro de veículos

X
X

X
X

ligeiros e de transportes públicos;
i)

Identifica ações incorretas dos passageiros nos veículos ligeiros e nos

X

transportes públicos;
j)

Reconhece/Adota comportamentos seguros enquanto ciclista;

X

k) Identifica ações incorretas dos ciclistas;

X

l)

X
X

Caminha corretamente pelo passeio;

m) Identifica características dos sinais de trânsito mais comuns, tais
como:
m.1) Forma
m.2) Cor
m.3) Significado

X
X

n) Reconhece a importância dos sinais de trânsito;

X

o) Identifica as cores dos semáforos;
p) Identifica e desenha o sinal correto numa dada situação rodoviária;

X

q) Reconhece a importância da existência de uma instituição
transmissora de regras e comportamentos subjacentes à segurança
rodoviária;

X

r)

Escuta e reproduz canções sobre a segurança rodoviária;

X

s)

Verbaliza novos vocábulos, relacionados com a Educação Rodoviária;

Legenda: NC: Não conseguido

EP: Em processo

X

C: Conseguido
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Tabela de avaliação
Aluno: T

Datas: 21-01-2013 / 13 e 14- 03-2013
NC

a)

EP

C
X

Escuta atentamente as regras e comportamentos explorados sobre a
Educação Rodoviária;

b) Conversa abertamente sobre o tema, partilhando experiências já
vivenciadas;

X

c)

É capaz de descrever por palavras suas como é um circuito rodoviário;

X

d) Participa ativamente em todas as atividades programadas sobre
Educação Rodoviária;
e) Compreende o significado de Segurança Rodoviária;
f) Reconhece/adota comportamentos seguros enquanto peão;

X

g) Identifica ações incorretas dos peões;
h) Reconhece/adota comportamentos seguros enquanto passageiro de veículos

X
X

X
X

ligeiros e de transportes públicos;
i)

Identifica ações incorretas dos passageiros nos veículos ligeiros e nos

X

transportes públicos;
j)

Reconhece/Adota comportamentos seguros enquanto ciclista;

X

k) Identifica ações incorretas dos ciclistas;

X

l)

X
X

Caminha corretamente pelo passeio;

m) Identifica características dos sinais de trânsito mais comuns, tais
como:
m.1) Forma
m.2) Cor
m.3) Significado

X
X

n) Reconhece a importância dos sinais de trânsito;

X
X
X

o) Identifica as cores dos semáforos;
p) Identifica e desenha o sinal correto numa dada situação rodoviária;
q) Reconhece a importância da existência de uma instituição
transmissora de regras e comportamentos subjacentes à segurança
rodoviária;

X

r)

Escuta e reproduz canções sobre a segurança rodoviária;

X

s)

Verbaliza novos vocábulos, relacionados com a Educação Rodoviária;

X

Legenda: NC: Não conseguido

EP: Em processo

C: Conseguido
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Avaliação dos alunos na atividade do circuito

Objetivo

Alunos

Respeita
o sinal de
Stop
(10 p.)

Respeita
as
passagen
s para
peões
(10 p.)

Respeita
o sinal de
sentido
proibido
(10 p.)

Respeita o
sinal de
cedência
de
passagem
(10 p.)

Respeita o
sinal
vermelho do
semáforo
para os
veículos
(10 p.)

Respeita o
sinal de
vermelho
para
passagem
de peões
(10 p.)

Norteiase pelas
setas de
direção
(10 p.)

Contorna
corretamen
te a
rotunda
(10 p.)

Respeita
os
colegas
(10 p.)

Ouve as
instruções
com
atenção e
respeita-as
(10 p.)

Total

A





















100

B

_



_



_



_



_



_



_



_



_



_



0
80
60






_









_









_









_









_









_









_









_









_









_




100
100
80
100
100
_
90
100
100

C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
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N
O
P
Q
R
S
T
Nota:

os

três


_


_


_


_


_


_


_


_


_


_

100
_





























































100
90
90
100
80

alunos

que

não

obtiveram

pontuação,

não

participaram

nesta

atividade

por

motivos

de

doença.
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