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Resumo 

 

O presente relatório foi moldado de acordo com o regulamento da Prática de Ensino 

Supervisionada (PES) e apresenta uma descrição reflexiva do percurso experienciado ao longo 

do estágio na Educação Pré-Escolar e Ensino do 1º Ciclo de Ensino Básico (CEB). 

A PES consiste num estágio em que é posto em prática os conteúdos adquiridos não só 

ao longo do Mestrado mas também ao longo da Licenciatura de Educação Básica. Através dela, 

houve possibilidade de contactar com a realidade educacional, ou seja, saber lidar com crianças 

em idade Pré-Escolar e com crianças do 1º CEB. É durante o estágio que o estagiário coloca em 

prática todos os conhecimentos adquiridos ao longo do mestrado. 

Pretendeu-se conhecer as conceções sobre os mamíferos domésticos nas crianças entre 

os 6 e os 12 anos. Este estudo foi realizado nas escolas na cidade da Guarda no ano letivo 

2013/2014. Com vista à determinação das conceções foi elaborado um questionário em que cada 

criança tinha de desenhar e legendar um mamífero doméstico. 

Numa análise preliminar, verificou-se que grande número das crianças conseguiu 

desenhar e legendar um mamífero doméstico, mostrando a existência de algumas conceções 

alternativas sobre o tema. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Educação Pré-Escolar, 1º CEB, conceções alternativas, 

mamíferos domésticos. 
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Abstract 

 

This report was shaped according to the rules of Supervised Teaching Practice (PES) 

and features a reflective description of the journey experienced over the stage in Preschool 

Education and Primary School. The PES is a stage where it’s put into practice the knowledge 

acquired not only through the Master but also along the Bachelor of Primary Education. 

Through her, was possibility of contact with the educational reality, dealing with children in 

preschool age children and the 1st CEB. It is the stage during which the trainee puts into 

practice all the knowledge acquired during the Masters. 

The project was intended to meet the conceptions of domestic mammals in children 

between 6 and 12 years. This study was conducted in schools in the city of Guarda in the 

academic year 2013/2014. For the determination of conceptions a questionnaire in which each 

child had to draw and label a domestic mammal was prepared. 

In a preliminary analysis, it was found that large numbers of children could draw and 

label a domestic mammal, showing, however, the existence of some alternative conceptions 

about the subject. 

 

KEYWORDS: Pre School, Primary school, alternative conceptions, domestic 

mammals. 
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Introdução 

 

O presente relatório foi desenvolvido no âmbito na Unidade Curricular Prática de 

Ensino Supervisionada (PES) inserida no Curso de Mestrado em Educação Pré-Escolar e Ensino 

do 1º Ciclo de Ensino Básico (CEB). 

Este curso confere o grau de mestre na especialidade de Educação Pré-Escolar e Ensino 

do 1º ciclo de Ensino Básico, a ministrar pela Escola Superior de Educação, Comunicação e 

Desporto (ESECD) do Instituto Politécnico da Guarda conforme disposto nos artigos 3 e 4 do 

artigo 73 do Decreto/Lei nº 74/2006. 

A PES consiste num estágio em que é colocado em prática os conteúdos teóricos 

tratados ao longo do curso de Mestrado, servindo de articulação entre a teoria e a prática. Esta 

prática foi desenvolvida em dois graus de Ensino distintos: no Pré-Escolar com crianças entre os 

3 e os 6 anos, e no 1º CEB, numa turma do 3º ano com idades entre os 8 e os 12 anos. Estes 

estágios foram realizados na cidade da Guarda. Como referem Alarcão & Tavares (2005: 23), o 

estágio serve para o desenvolvimento de competências e de destrezas na área específica da sua 

profissão. Mas também com a aquisição de um conhecimento básico sobre a profissão docente 

e de objectivos educativos, mas também o desenvolvimento de um pensamento crítico e 

reflexivo, fundamental à tomada de eventuais decisões (Cerezo, 1995, cit. por Francisco, et al., 

2006: 23). 

Este relatório serve para descrever o percurso formativo enquanto professora/educadora 

estagiária. 

Consagra três capítulos: 

O primeiro diz respeito ao enquadramento institucional: Organização e Administração 

Escolar (Caraterização do Meio Escolar, PES I – Jardim de Infância póvoa do Mileu e PES II – 

Escola Básica Santa Zita); 

O segundo refere-se à Descrição do processo da PES (Marco de contexto legal, 

Contexto institucional e Contexto funcional); 

O último capítulo refere-se à investigação sobre o tema as conceções alternativas: 

mamíferos domésticos. 

Finda a contextualização teórica, é feita a caraterização da metodologia utilizada, assim 

como a apresentação dos resultados e por fim, mas não menos importante, a conclusão. 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo I 

Enquadramento Institucional: Organização e 

Administração Escolar
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1.1Enquadramento Institucional: Organização e Administração 

Escolar 
 

Segundo a Lei de Bases do Sistema Educativo (LBSE) (Lei nº 46/1986 de 14 de outubro, art. 1º: 

3067), o sistema educativo é um conjunto organizado de estruturas e de acções diversificadas, por 

iniciativa e sob responsabilidade de diferentes instituições e entidades públicas, particulares e 

cooperativas. 

Ambas as instituições em que foram realizados os estágios de Prática de Ensino 

Supervisionada I e II (PES), consagrada no processo regulamentar nº 40/2011 publicada em 

diário da República 2ª série – nº 131 de julho de 2011, previsto no Decreto-lei nº 42/2007 de 22 

de fevereiro, pertencem à rede pública e localizam-se na cidade da Guarda. O primeiro estágio 

(PES I) realizou-se no Ensino Pré-Escolar, no Jardim de Infância da Póvoa do Mileu, e o 

segundo estágio (PES II) na Escola Básica de Santa Zita (1º CEB). 

Ao contactar com estes estabelecimentos de ensino, pretende-se que o 

educador/professor estagiário contacte com a realidade educativa, desenvolvendo competências 

ao nível da observação e reflexão. 

Um dos aspetos importantes é o facto de o educador/professor ter por base, um conjunto 

de projetos e regulamentos, criados pelos agrupamentos, que são seguidos e postos em prática 

ao longo do ano letivo. 

Atendendo à lei em vigor, as instituições têm de possuir determinados documentos, tais 

como: 

 Projeto Educativo; 

 Projeto Curricular do Agrupamento; 

 Regulamento interno; 

 Planos anuais de atividades; 

 Relatório anual de atividades; 

 Conta de gerência  

 Relatório de auto-avaliação. 

 

De referir que o regime de administração e gestão é assegurado por órgãos próprios, 

sendo eles: o conselho geral, o diretor, o conselho pedagógico e o conselho administrativo. 

As duas instituições onde decorreram os estágios obedecem ao referenciado 

anteriormente, integrando-se ambas em agrupamentos diferentes, regendo-se assim por 

diferentes documentos. 
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1.1.1 Caraterização do Meio envolvente - Guarda1 
 

A cidade da Guarda é a capital de distrito, encontrando-se localizada a 1056 metros de 

altura o centro interior de Portugal Continental, situa-se na Sub-região da Beira Interior Norte, 

integrada na Região Centro. Pode-se afirmar que é uma das cidades mais altas do país e da 

Europa. O concelho da Guarda tem 701,28 km² de área e 42.541 habitantes
2
. O município é 

limitado a nordeste pelo município de Pinhel, a leste por Almeida, a sueste pelo Sabugal, a sul 

por Belmonte e pela Covilhã, a oeste por Manteigas e por Gouveia e a noroeste por Celorico da 

Beira. Faz parte da Comunidade Urbana das Beiras, da qual é capital. 

A situação geográfica da Guarda coloca este Município na confluência de 2 eixos 

rodoviários nacionais importantes, A25 e A23, que fazem a ligação com Espanha e aos 

principais polos urbanos do Litoral, do país. No entanto, devido às caraterísticas montanhosas 

da sua área geográfica, também dispõe de alguns acessos rodoviários sinuosos. 

O concelho é o ponto de encontro de três bacias hidrográficas – a do Douro, cujo rio 

recebe afluentes depois de atravessar os concelhos situados a norte da Guarda; a do Tejo, com o 

Zêzere como principal afluente, qua corre num Vale Glaciar e sustenta a praia fluvial de 

Valhelhas; e a do Mondego, o mais importante rio português e o mais próximo da cidade, tendo-

se construído num dos seus afluentes a barragem do Caldeirão, importante infraestrutura para o 

abastecimento de água e produção de energia, podendo ainda ser rentabilizada como polo de 

atração turística. 

A cidade está inserida numa vasta unidade estrutural – o Maciço Antigo – que data da 

Era Primária, sendo as rochas predominantes o granito e o xisto. O seu posicionamento 

geográfico confere-lhe caraterísticas climáticas que se podem definir como mediterrânica de 

feição continental. Assim, os verões são quentes e curtos e os invernos prolongados e frios. A 

natureza deste clima fez da Guarda uma das mais importantes estâncias senatórias, tendo sido 

inaugurado em 1907 o Sanatório Sousa Martins, dentro de uma extensa e frondosa mata, 

destinada exclusivamente ao tratamento de doentes portadores de tuberculose pleura-pulmonar. 

Hoje funciona como Hospital Distrital. 

Contudo, mantém-se a qualidade do ar nos aspetos de salubridade e pureza tendo sido 

distinguido pela Federação Europeia de Bioclimatismo em 2002, que atribuiu à Guarda o título 

de primeira “Cidade Bioclimática Ibérica”. 

                                                             
1
 Fonte:   http://pt.wikipedia.org/wiki/Guarda, pesquisado no dia 3 de fevereiro às 10h. 

2
 Fonte: http://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_base_dados, consultado no dia 

8 de abril às 11 horas. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Guarda
http://pt.wikipedia.org/wiki/Guarda
http://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_base_dados
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A população do concelho desde sempre se dedicou à agricultura e à pastorícia. O peso 

de uma agricultura para autoconsumo e de baixos rendimentos obrigou muitas famílias a 

emigrar, quer para o estrangeiro quer para a sede de concelho.  

Este movimento populacional iniciado na década de 60 do século XX contribuiu 

para o despovoamento e envelhecimento da população nas freguesias rurais e um crescimento 

da população urbana com empregos nos setores secundário e terciário e teve como 

consequência a expansão da cidade. As últimas décadas do século XX caracterizaram - se por 

uma desertificação das aldeias circundantes da cidade o que provocou envelhecimento da 

população nas mesmas aldeias e um forte acréscimo maioritariamente jovem. 

 

 

1.2Prática de Ensino Supervisionada I – Jardim de Infância Póvoa 

do Mileu 
 

A Póvoa do Mileu é um dos bairros pertencentes à cidade da Guarda. A parte mais 

antiga deste bairro é ainda um povoado de casas antigas construídas em pedra, onde vivem 

famílias com baixos recursos económicos. Ao longo do tempo começaram-se a construir 

moradias de alguma qualidade, blocos de apartamentos e a recuperar casas antigas. Esta 

expansão na construção de habitações trouxe à Póvoa do Mileu outro tipo de moradores, como é 

o caso dos agregados familiares de passagem, ou seja, que não se fixam por muitos anos, 

motoristas de longo curso, profissões sazonais ou mesmo, desempregados que procuram um 

novo emprego. 

A maioria das famílias ainda vive da agricultura de subsistência ou de profissões ligadas 

ao setor primário. Alguns trabalham ainda nas indústrias existentes (laticínios, metalo-mecânica, 

construção civil, confeções, granito, mármore, comércio e transporte). 

Ao nível de transportes esta zona da cidade é uma das mais privilegiadas, no entanto 

não existem praticamente serviços públicos, apenas a Escola do 1º Ciclo do Ensino Básico, o 

Jardim de Infância da Póvoa do Mileu, ambos com duas salas a funcionar, uma agência bancária 

e o centro de distribuição dos CTT. 

Na Póvoa do Mileu podemos ainda salientar a existência de uma fábrica de lacticínios, 

de sabão, de estores, uma padaria, uma pastelaria e vários espaços comerciais que têm vindo a 

aumentar nos últimos anos, desde a restauração ao mobiliário, é ainda de referir a existência de 

uma farmácia. 
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Figura 1- Capela Póvoa do Mileu.Fonte própria. 

 O principal destaque em termos de património 

construído é a existência de uma estação arqueológica, 

em volta da conhecida capela Romano-Gótica da 

Senhora do Mileu (Figura 1), da calçada medieval e na 

zona mais antiga podemos ainda referenciar os tanques 

de lavar a roupa e vários chafarizes. 

 

 

 

 

 

1.2.1 Caraterização do Jardim de Infância 
 

O Jardim de infância da Póvoa do Mileu faz parte da rede Pública do Ministério da 

Educação e faz parte do agrupamento de escolas da Sé. Este Jardim de Infância situa-se no 

principal eixo rodoviário de acesso ao centro da cidade da Guarda. 

Esta instituição é constituída por duas salas de atividades e uma sala de Componente de 

Apoio à Família (CAF). A sala nº 1 foi construída de raiz para este Jardim de Infância e a sala 

nº2 e a CAF funcionam em duas salas alugadas pela autarquia num prédio perto da sala nº1. 

A distribuição de espaços perturba o bom funcionamento da instituição uma vez que as 

deslocações têm que ser realizadas pelo exterior, limitando assim, o trabalho conjunto entre os 

grupos e expondo pelo menos quatro vezes por dia as crianças ao frio – manhã, almoço (ida e 

regresso) e ainda à tarde para o prolongamento. 

A CAF foi ativada de forma a dar apoio às necessidades das famílias, com fornecimento 

de almoço e alargamento do horário antes e após a atividade letiva, devido à impossibilidade 

dos pais se deslocarem ao jardim num horário normal para entregar e recolher os seus 

educandos. Esta componente surge como estratégia complementar do sistema educativo e da 

ação pedagógica, procurando reforçar essencialmente o processo de socialização. Esta 

componente encontra-se ao abrigo do Decreto de Lei n.º 5/97, de Fevereiro que determina que 

“os estabelecimentos de educação pré-escolar devem adoptar um horário adequado para o 

desenvolvimento das actividades pedagógicas, no qual se prevejam períodos específicos para 

actividades educativas, de animação e de apoio às famílias, tendo em conta as necessidades 

destas.” (Organização da Componente de apoio à Família, 2002:5). 
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A sala nº1 (Figura 2) e na qual foi realizada a Prática de Ensino Supervisionada, foi 

construída de raiz. Das instalações fazem parte uma sala de atividades. Esta sala é dotada de um 

sistema integrado de aquecimento (água quente), com dois radiadores fixos nas paredes, através 

de um fogão a lenha que se encontra instalado na sala de atividades. Possui casa de banho para 

adultos e outra para crianças (Figura 3) e uma zona com lavatórios baixos onde as crianças 

podem fazer a sua higiene (Figura 4); uma arrecadação pequena e um Hall de entrada, 

igualmente pequeno (Figura 5) que serve de apoio a esta sala como vestuário e dá acesso às 

casas de banho. No espaço exterior existe uma pequena arrecadação, ocupada com lenha 

destinada ao aquecimento do espaço-sala. Esta sala de atividades dá resposta a um grupo de 

crianças de 3,4 e 5 anos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4- Lavatórios baixos do Jardim de Infância.  

Fonte própria 

Figura 5- Hall de entrada. Fonte própria 

Figura 2- Entrada do Jardim de Infância. Fonte própria Figura 3- Casa de Banho do grupo. Fonte própria 
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A sala 1 do Jardim de Infância dispõe ainda de um espaço exterior fantástico com 

espaço para as crianças poderem brincar e aproveitar o meio ambiente. Segundo Hohmann & 

Weikart (1997:212), quando estão no exterior, as crianças evidenciam diferentes capacidades 

daquelas que demonstram aquando no interior. Podem, por exemplo, mostrar que são 

excelentes em termos de equilíbrio, que são bons trepadores, ou construtores imaginativos de 

obras em larga escala. É essencial para o crescimento e desenvolvimento das crianças 

pequenas que tenham tempo, em cada dia, para brincar num recreio exterior seguro. Este 

espaço é constituído por um jardim (Figura 6), um quadro de giz onde cada criança é livre de 

escrever ou desenhar o que deseja (Figura 7), um espaço de baloiços (Figura 8) e uma pequena 

horta que é cultivada pelas crianças (Figura 9).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9- Horta do Jardim de Infância. Fonte própria Figura 8- Baloiços do Jardim de Infância. Fonte 

própria 

Figura 7- Quadro de giz. Fonte própria Figura 6- Exterior do Jardim de Infância. Fonte própria 
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1.2.2 Recursos humanos da Instituição 
 

Os recursos humanos existentes neste Jardim de Infância dividem-se em: 

 Educadoras de Infância – Neste estabelecimento encontram-se duas educadoras.  

 Educadora de apoio educativo – Na sala existe uma educadora de apoio com o 

objetivo de dar apoio a um aluno com Necessidades Educativas Especiais (NEE). 

 Assistentes operacionais – as duas assistentes operacionais colaboram no acolhimento 

das crianças, em momentos de entrada e saída sempre que necessário, dão apoio às 

respetivas salas e são responsáveis pela limpeza de cada uma das salas. 

 Animadores responsáveis pela CAF – A Instituição conta ainda com três animadoras 

que pertencem ao quadro pessoal da Câmara Municipal da Guarda. Estas asseguram o 

acolhimento das crianças, o serviço de almoço e o prolongamento de horário. São ainda 

responsáveis pela limpeza do espaço que lhe está conferido. 

 

 

1.2.3 Organização da sala de atividades 
 

O espaço exterior integra uma área pequena toda vedada por um muro com grades, de 

forma a possibilitar uma maior segurança para as crianças. Apesar de pequeno, este espaço está 

organizado de modo a potenciar uma diversidade de atividades criando assim, momentos de 

recriação e aprendizagem. 

No que concerne ao espaço exterior, este é constituído por uma sala de atividades 

pintada de amarelo com quatro janelas grandes, ocupando uma das paredes da sala, e seis 

janelas pequenas numa outra parede. Esta sala é dotada de um sistema integrado de 

aquecimento, com dois radiadores fixos nas paredes através de um fogão a lenha que se 

encontra instalado na sala de atividades. Possui casa de banho para adultos e outra para crianças, 

uma arrecadação e um hall de entrada que serve de apoio a esta sala como vestuário e dá acesso 

às instalações sanitárias. 

A organização do espaço, no Jardim de Infância, reflete as intenções educativas do 

educador pelo que os contextos são adequados para promover aprendizagens significativas, 

alegria, o gosto de estar no Jardim e que potenciam o desenvolvimento integrado das crianças 

que nelas vão passando grande parte do seu tempo. 

As áreas ou os espaços criados nesta sala de atividades não são estanques. Podem-se 

criar novas áreas indo ao encontro do interesse do grupo, mediante os projetos que se estiverem 
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a desenvolver. As mudanças são feitas com o grupo de modo a familiarizarem-se com o espaço 

e participarem no processo de organização (Figura 10). 

 

 

 

 

Área de acolhimento 

 

Este é o local (Figura 11) que serve de apoio à sala do Jardim de Infância e possui 

cabides para o vestuário do grupo e dá acesso às casas de banho e ao exterior.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10- Planta da sala de aula. Fonte própria 

Figura 11- Área de Acolhimento/Hall de entrada. Fonte 

própria 
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Área do jogo simbólico 

 

Ao proporcionar um espaço de representação de diferentes papéis sociais, a área da 

casa, permite que as crianças desenvolvam uma imagem coerente do seu mundo mais imediato. 

As crianças têm múltiplas oportunidades para trabalharem cooperativamente, expressarem os 

seus sentimentos, usarem a linguagem para comunicar sobre os papéis que representam e 

responderem às necessidades e pedidos umas das outras. Hohmann & Weikart (1997:188).  

Esta área inclui a “casinha das bonecas” (Figura 12), a loja, o médico ou o café, entre 

outros, assim como a “arca das trapalhadas” e os fantoches (Figura 13), permitindo às crianças 

associarem esta casa de fantasia a uma real. Neste espaço existe material em quantidade 

suficiente e diversificado, permitindo-lhes representar diferentes papéis sociais e familiares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área da Biblioteca 

 

Esta área (Figura 14) situa-se num local calmo e usufrui de luz natural, visto que fica 

situada junto a uma janela. Para além de ter uma 

estante que serve de apoio à arrumação de livros, 

revistas, enciclopédias e ficheiros de imagem a 

área contém três almofadas grandes para que as 

crianças se sintam confortáveis. 

Aqui as crianças observam e lêem livros, 

simulam a leitura com base na memória e em 

Figura 12- “Casinha das Bonecas”. Fonte própria Figura 13- Fantocheiro da sala de 

atividades. Fonte própria 

Figura 14- Área da Biblioteca. Fonte 

própria 
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pistas visuais contidas nas imagens, ouvem histórias, inventam (…) as suas próprias histórias à 

sua maneira. Para muitas crianças esta área é um espaço agradável onde podem ver livros e 

revistas, sozinhos, com os amigos ou com um adulto que concordou em lhes ler em voz alta 

Hohmann & Weikart (1997:202 - 203). 

 

 

Área da Expressão Plástica 

 

Nesta área está integrada a atividade de pintura (Figura 15). Existe um placard com um 

suporte para colocar os recipientes das tintas assim como os 

respetivos pinceis. 

As actividades de expressão plástica são de 

iniciativa da criança que exterioriza espontaneamente 

imagens que interiormente construiu. Recriar momentos de 

uma actividade, aspectos de um passeio ou de uma história, 

são meios de documentar projectos que podem ser depois 

analisados, permitindo uma retrospectiva do processo 

desenvolvido e da evolução das crianças e do grupo, 

servindo também para transmitir aos pais e comunidade o 

trabalho desenvolvido (ME(a),2007:61 - 62). 

 

 

Área dos jogos e construções 

 

É uma área bastante requisitada pelo 

grupo e contém material muito diversificado, 

desde puzzles, enfiamentos, encaixes, dominós, 

tangram, blocos lógicos, entre outros jogos 

(Figura 16). Nesta área as crianças podem 

brincar individualmente ou em grupo numa mesa 

redonda. 

 

 

Na área de construções, as crianças podem realizar jogos de 3 dimensões. Contém 

vários materiais de encaixe, sólidos geométricos, carros, legos de diversos tamanhos e formas, 

Figura 15- Área da Expressão Plástica. Fonte 

própria 

Figura 16- Área dos jogos e construções. Fonte 

própria 
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entre outros materiais. Aqui, as crianças optam por trabalhar em pares ou em grupo, e para 

facilitar as suas construções (Figura 17), há um tapete adequado no chão para se sentirem mais 

confortáveis. 

 

 

Área da escrita 

 

Nesta área a criança tem o contacto com o código escrito de uma forma mais informal. 

Brincam com letras, copiam-nas, realizam tentativas de escrita, imitam a escrita e a leitura, 

familiarizam-se com o código escrito, percebem que há uma forma diferente de comunicar para 

além da linguagem oral, percebem as funções da escrita. Não se trata de uma introdução formal 

e “clássica” à leitura e escrita, mas de facilitar a 

emergência da linguagem escrita. Segundo Potts 

(1979: 17) a leitura é vista como como uma 

ferramenta essencial para a aprendizagem do 

curriculum de qualquer escola. Os conhecimentos 

exigidos pelas diversas disciplinas tendem a ser 

vistas como mais importantes, o que está certo, mas 

muitas vezes, o domínio desses conhecimentos 

especializados depende, antes de mais, de uma 

leitura eficiente e correcta. 

Este espaço também é dedicado à modelagem. É constituído por diferentes materiais, 

como plasticina, para que as crianças possam produzir inúmeras construções. Todos estes 

materiais estão organizados em caixas transparentes, numa estante de fácil acesso. 

Quanto às atividades de desenho, recorte e colagem, estas são concebidas em mesas, 

estando todo o material necessário à realização das mesmas à disposição das crianças num local 

de fácil acesso. O material é bastante diversificado, desde diferentes tipos de colas, tesouras, 

lápis de cor, lápis de cera, canetas de feltro, cartões, tecidos, entre outros materiais reutilizáveis. 

A diversidade e acessibilidade dos materiais utilizados permite ainda outras formas de 

exploração. Importa, por exemplo, que as crianças tenham sempre à sua disposição várias 

cores que lhes possibilitem escolher e utilizar diferentes formas de comunicação. Também a 

utilização de materiais de diferentes texturas, vários tipos de papel e pano, (…) são meios de 

alargar as experiências, desenvolver a imaginação e as possibilidades de expressão (ME(a), 

2007:62 - 63). 

 

Figura 17- Área da Escrita. Fonte própria 
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Área da ciência 

 

A sensibilização às ciências parte dos interesses das crianças que o educador alarga e 

contextualiza, fomentando a curiosidade e o desejo de saber mais. Interrogar-se sobre a 

curiosidade e o desejo de saber mais. Interroga-se sobre a realidade, colocar problemas e 

procurar a sua solução constitui a base do método científico (ME(a). 2007:82). 

Esta área está integrada com a área dos jogos (Figura 18). Dependendo dos interesses do 

grupo, podem brincar individualmente, em pares ou em grupo. Esta área não era muito 

solicitada pelo grupo. No entanto, quando a educadora propunha uma atividade experimental, as 

crianças reagiam de uma forma bastante positiva e participavam ativamente nas diversas 

atividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área das novas tecnologias 

 

A criança usa o computador para 

realizar jogos didáticos com diversos temas 

para o seu desenvolvimento (Figura 19). O 

código informático pode ser utilizado em 

expressão plástica e expressão musical, na 

abordagem ao código escrito e na matemática. 

O uso das TIC na Educação Pré-Escolar deve 

ser encarada como um instrumento no sentido 

de realizar atividades que tenham um 

significado real e que se inserem no contexto 

Figura 18- Área da Ciência. Fonte própria 

Figura 19- Área das novas tecnologias. Fonte própria 
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de sala de atividades. Para Moreira (2002: 12), as TIC, quando aplicadas de modo apropriado, 

as tecnologias podem desenvolver as capacidades cognitivas e sociais. 

Quando as crianças trabalham com os computadores muitas vezes partilham jogos, 

ideias e descobertas, apoiando-se umas nas outras para resolver problemas (Hohmann & 

Weikart, 1997: 208.) 

 

 

1.2.4 Distribuição do Tempo educativo na sala de Pré-Escolar 
 

Ao longo do ano letivo são realizados trabalhos que posteriormente são afixados na sala 

e que são substituídos à medida que se vão concretizando novas atividades (Figuras 20,21 e 22). 

 

 

 

 

 

 

 

Na sala encontra-se um quadro do tempo, o quadro da rotina, a tabela das presenças, 

tabela dos cantinhos e o quadro com os nomes das crianças, para assim situar as crianças no 

espaço e no tempo (Figuras 23, 24, 25, 26 e 27), uma vez que a distribuição do tempo 

relaciona-se com a organização do espaço, pois a utilização do tempo depende das 

experiências e oportunidades educativas proporcionadas pelos espaços. O tempo, o espaço e a 

sua articulação deverão adequar-se às características dos grupos e necessidades de cada 

criança (ME(a), 2007:40). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20, 21 e 22- Placards expostos na sala de atividades. Fonte própria 

Figura 24- Quadro da rotina. 

Fonte própria 

Figura 23- Tabela das presenças. 

Fonte própria 
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Podemos verificar que existem momentos particulares durante o dia, que são iguais 

todos os dias. Este tipo de rotina ajuda a criança a organizar o seu tempo, ou seja, tem uma 

sequência de acontecimentos que eles podem compreender e seguir. Ajuda também os 

educadores a organizar o seu tempo com as crianças de forma a lhes oferecer aprendizagens 

motivadoras e ativas. Apresenta-se de seguida um quadro (Quadro 1) com as rotinas do Jardim 

de Infância. 

Figura 27- Tabela dos cantinhos. 

Fonte própria 

Figura 26- Quadro com os  
nomes das crianças. 

Fonte própria 

Figura 25- Quadro do tempo. 

Fonte própria 

Fonte própria. 

Quadro 1- Distribuição do tempo escolar.  
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Como reitera Hohmann & Weikart (1997:224) A rotina diária oferece um 

enquadramento comum de apoio às crianças à medida que elas perseguem os seus interesses e 

se envolvem em diversas actividades de resolução de problemas 

O dia encontra-se assim,dividido em blocos em tempo identificável e está destinado a 

um tipo específico de atividades, mas não dita ao pormenor o que o grupo irá realizar em cada 

período. As crianças poderão ocupar um tempo específico correspondente a algumas atividades 

– tempo para as crianças planearem, para porem em prática os seus planos, para participarem 

nas actividades de grupos, para brincarem no recreio, para comerem, para descansarem 

(Hohmann & Weikart, 1997:224). 

No Jardim de Infância da Póvoa do Mileu, mais precisamente na sala 2, a rotina é 

incutida pela educadora desde o início do ano letivo pelo que é bem aceite e compreendida pelo 

grupo. O papel da educadora é basicamente o de criar situações que desafiem o pensamento 

actual da criança e, assim provoquem o conflito cognitivo. Com esta colaboração do adulto, a 

criança por si renova o seu empenhamento activo e individual com a situação ou com o 

problema (Formosinho, 1996:73). É através deste desempenho que a criança constrói o seu 

conhecimento acerca de si mesmo e do mundo que a rodeia. 

Não nos podemos esquecer que para além da rotina diária também existe a rotina 

semanal (Figura 28), que à semelhança da diária, também está repartida por blocos, mas que 

pode ser alterada sem interferir nas diversas atividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste quadro (figura 28), que representa o plano semanal, realizado pela criança com a 

ajuda da Educadora, podemos observar que para cada dia da semana existem atividades 

específicas. O grupo sabe que à segunda feira é dia de história, terça feira é dia de ginástica, 

quarta feira é dia de experiências, quinta feira é dia de teatro e à sexta feira é dia de terminar os 

trabalhos realizados ao longo da semana. Quando uma das atividades não é realizada, o grupo 

faz questão de lembrar a Educadora dessa atividade o que demonstra que a rotina está bem 

enraizada em cada um deles. 

 

Figura 28- Plano da semana. Fonte própria 
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1.2.5 Caraterização socioeconómica e psicopedagógica do grupo 
 

É essencial o Educador observar cada criança e o grupo para conhecer as suas 

capacidades, interesses e dificuldades, assim como recolher informação do contexto familiar e 

do meio em que está inserido. Através deste conhecimento, o educador poderá adequar o 

processo de aprendizagem, os objetivos e atividades. 

 

Grupo 

No Jardim de Infância da Póvoa do Mileu o grupo da sala de atividades é constituído 

por onze crianças, sendo cinco do sexo masculino e seis do sexo feminino (Quadro 2). É um 

grupo heterogéneo e uma criança apresenta NEE. 

 

 

 

 

 

 

 

O quadro que se segue contém as iniciais dos nomes das crianças que constituem o 

grupo de 3/6 anos, a data de nascimento, género, área de residência, tempo de deslocação 

escola/casa, agregado familiar, interesses, necessidades e CAF. 

Como podemos verificar, há equilibrio entre rapazes e raparigas. Quase metade são 

Fonte própria 

Fonte própria 

Quadro 2- Género do grupo. Fonte própria 

Quadro 3- Informação de cada criança 



Relatório de Estágio da Prática de Ensino Supervisionada 

 

 

19 
 

filhos únicos e na globalidade residem próximo do Jardim de Infância. Muitos agregados 

familiares possuem computador, mas poucas crianças o utilizam regularmente. O grupo distribui 

os seus interesses entre as áreas da dramatização e do faz de contas, os jogos de computador e 

os jogos de construção. 

Todas estas crianças encontram-se segundo Piaget no período pré-operatório. Este 

estádio de preparação (pré-operatório), de aquisição, de organização e funcionamento da 

inteligência operatória concreta ou, simplesmemte, o estádio das operações concretas (Tavares 

& Alarcão, 2005, 63). É neste período que se dá o aparecimento da função simbólica e início da 

interiorização dos esquemas de acção em representações (Piaget, 1972:67). Seguindo a linha 

piagetiana, a linguagem é considerada como uma condição necessária, mas no entanto não é 

suficiente ao desenvolvimento, uma vez que existe um trabalho de reorganização cognitiva que 

não é formecida pela linguagem, conforme alerta La Taille (1992). 

A fase de transição entre o pós-sensório-motora e pré-operatória é de uma máxima 

importância. É neste período que a criança faz as suas mais rápidas aquisições no domínio da 

linguagem. (…) trata-se até da fase linguística por excelência, ao longo de todo o seu 

desenvolvimento (Tavares & Alarcão, 2005, 64). 

 

 

Autonomia 

No que diz respeito à autonomia das crianças deste grupo, tem de se ter em conta o facto 

de o grupo ser heterogéneo. Os mais velhos são autónomos a nível físico, vão à casa de banho 

sem supervisão e realizam toda a higiene sem ajuda, enquanto que os mais novos ainda 

precisam de algum apoio. Na deslocação pelo espaço da sala para as diversas áreas de interesse, 

o grupo não apresenta nenhuma dificuldade. 

 

 

Relações sociais 

É um grupo bastante extrovertido e irrequieto, mas no entanto quando realizam 

atividades demonstram grande capacidade de concentração e de empenho. Aceitam de uma 

forma positiva as regras e o seu cumprimento, percebem que as regras são importantes para uma 

boa convivência em grupo, facto este que se deve ao trabalho da educadora desde o início do 

ano letivo. 
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Linguagem 

Algumas crianças do grupo apresentam alguma dificuldade na articulação de alguns 

sons. Omitem ou substituem fonemas das palavras, têm dificuldade na dicção, articulação das 

palavras e na construção frásica, denotando dificuldades em relatar factos, recontar histórias ou 

sequências lógicas. 

Estes aspetos não se aplicam a todas as crianças do grupo. Apenas algumas é que 

apresentam este tipo de dificuldades. Este facto está relacionado com o estádio em que se 

encontram. As crianças não podem superar um atraso de desenvolvimento nem acelerar o seu 

movimento de um estádio para o seguinte; precisam de experiência suficiente em cada estádio e 

de tempo suficiente para interiorizar essa experiência antes de poder prosseguir (Sprinthall & 

Sprinthall, 1997: 102- 103). 

 

 

Escrita 

Ao nível da escrita, os elementos mais velhos do grupo conseguem redigir o seu nome e 

data sem grande dificuldade. No entanto quando se deparam com palavras novas apenas as 

conseguem escrever quando as estão a visualizar. Começando a perceber as normas da 

codificação escrita, a criança vai desejar reproduzir algumas palavras. Por exemplo, aprender 

a escrever o seu nome, que tem um sentido afectivo para a criança e lhe permite fazer 

comparações entre letras que se repetem noutras palavras, o nome dos companheiros, o que o 

educador escreve (ME(a), 2007: 69). 

 

 

Motricidade 

As crianças conseguem manejar o lápis e o pincel com destreza. Para alguns a maior 

dificuldade é o recorte com a tesoura pelo que muitos recorrem à picotagem, sendo-lhes mais 

fácil a utilização do pico. 

 

 

Expressão Musical 

A música é um importante aspecto da infância precoce, pelo facto das crianças mais novas 

estarem tão abertas a ouvir e a fazer música, e a moverem-se ao seu som.(…) transmitir emoções, 

sublinhar experiências e marcar ocasiões pessoais e históricas (Hohmann & Weikart, 1997: 658). 
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Todo o grupo gosta de cantar e imitar as canções, mas apresentam dificuldades no 

batimento rítmico. A música é uma forma lúdica de adquirir conteúdos de uma forma bastante 

divertida e desenvolve o raciocínio de cada criança. 

 

 

Raciocínio Lógico Matemático 

A maior parte das crianças consegue realizar este tipo de jogos. É de referir que os mais 

velhos gostam de ajudar os mais novos do grupo nos mais diversos jogos de raciocínio. 

Conseguem classificar, distinguir tamanhos e formas e algumas crianças já conseguem 

compreender noções como quantidade, tempo e espaço. 

Resumindo, é um grupo que gosta de participar em todas as atividades propostas pela 

educadora e pelas estagiárias. 

Deste grupo faz parte uma criança com NEE, como referi anteriormente. A criança em 

questão possui Síndrome de Lowe. Este tipo de doença afeta principalmente as áreas de 

comunicação, interação social e comportamental. Apresenta um atraso ao nível da cognição, da 

linguagem e do crescimento físico, tem dificuldades na visão e audição. Está integrado no grupo 

de crianças com NEE e tem apoio de uma educadora de educação especial e usufrui do Plano 

Educativo Individualizado (PEI). 

 

 

Família 

Para uma melhor caraterização do grupo é necessário atender às caraterísticas do seu 

agregado familiar, pois este é o primeiro agente de socialização que a criança conhece, assim 

como toda a comunidade educativa. 

Como se pode verificar através do gráfico 1 e 2, as idades dos pais variam entre os 26 e 

os 40 anos, enquanto que nas mães variam entre os 21 e os 40 anos.  

 

 

 

 

 

 

 

 Gráfico 1 - Fonte própria Gráfico 2 - Fonte própria 
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Muitos dos pais trabalham fora de casa o que dificulta a gestão de tempo de acordo com 

o tempo dos filhos 

Ao nível socioeconómico as famílias das crianças da sala pertencem à classe média, 

com algumas exceções. 

As habilitações literárias dos pais variam entre o 4º ano de escolaridade e a licenciatura 

(gráfico 3 e 4). Relativamente ao agregado familiar o número de elementos predominante é o de 

três elementos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Componente de Apoio à Família 

A componente de Apoio à Família foi ativada de forma a dar apoio às necessidades das 

famílias com fornecimento de almoço e alargamento do horário antes e depois da atividade 

letiva, devido à impossibilidade dos pais se deslocarem ao jardim num horário normal para 

entregar e recolher os seus educandos. Esta surge como estratégia complementar do sistema 

educativo e da ação pedagógica, procurando reforçar essencialmente o processo de socialização. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Quase todas as crianças usufruem da Componente de Apoio à Família (CAF), mas nem 

todos usufruem de todas as opções disponíveis (Quadro 4). Apenas 6 crianças ficam no 

prolongamento e 1 criança não usufrui da CAF. 

Gráfico 3 - Fonte própria Gráfico 4 - Fonte própria 

Fonte própria 

Quadro 4- Crianças que usufruem do CAF.  



Relatório de Estágio da Prática de Ensino Supervisionada 

 

 

23 
 

1.3Prática de Ensino Supervisionada II – Escola Básica de Santa 

Zita
3
 

 

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, R, 1995:452). 

 

 

 A escola Básica de Santa Zita situa-se na rua Pedro Álvares Cabral, na cidade da 

Guarda. Este edifício já se denominou de Escola de Nossa Senhora de Fátima, contendo no seu 

interior uma estátua com a imagem desta santa, imagem esta que se mantém até à atualidade. 

A referida escola situa-se ao lado da Obra de Solidariedade Social, Obra de Santa Zita, 

deste modo o seu nome foi alterado para o que se chama hoje, Escola Básica de Santa Zita. Esta 

instituição mantém-se em funcionamento desde o ano letivo de 1971/72. 

Esta escola faz parte da rede pública do Ministério da Educação e insere-se no 

Agrupamento de Escolas Afonso de Albuquerque. É uma instituição com capacidade para 200 

crianças e funciona atualmente com sete salas, contendo uma turma do 1º ano de escolaridade, 

duas do 2º ano, duas do 3º ano e uma do 4º ano de escolaridade. Apesar de a escola encerrar 

durante o período de férias, os alunos podem sempre contar com o ATL (atividade de tempo 

livre), os alunos desta escola frequentam vários ATL’s, no entanto o mais frequentado é o ATL 

de Santa Zita, situado mesmo ao lado da escola. Estes organismos tentam dar resposta à 

necessidade das famílias.                     

 

 

 

 

 

 

1.3.1 Caraterização da Escola Básica 
 

A Escola Básica de Santa Zita (Figura 29) é constituída por três pisos: o rés-do-chão, o 

1º piso e o 2º piso. 

O rés-do-chão é constituído por um espaço interior 

e espaço exterior e está organizado da seguinte maneira: 

                                                             
3
 Fonte: http://www.bmel.pt/a-guarda-em-letras/bibliotecas-escolares/84-be-santazita pesquisado 

a 12 de abril às 18.21h 

http://www.bmel.pt/a-guarda-em-letras/bibliotecas-escolares/84-be-santazita


Relatório de Estágio da Prática de Ensino Supervisionada 

 

 

24 
 

 Espaço interior – hall de entrada, casa de banho masculina, salão polivalente e 

biblioteca “Virgílio Afonso”. 

 Espaço exterior – espaço na frente da escola com equipamento de diversão e 

espaço onde as crianças se podem movimentar livremente. 

 

Posteriormente, no piso 1 encontra-se uma casa de banho para adultos, um gabinete que 

se destina à coordenadora da escola, quatro salas de aula, uma sala de apoio educativo e uma 

sala de professores. 

Por fim, o piso 2 dispõe de quatro salas de aula, uma sala de professores, uma sala de 

auxiliares de ação educativa em que se podem tirar fotocópias, uma casa de banho para adultos 

e uma casa de banho feminina e uma sala de informática com computadores Magalhães 

suficientes para uma turma. Ainda neste piso mas, no exterior, podemos encontrar um campo de 

futebol e de basquetebol e espaço para jogos tradicionais. 

É de referir que o espaço exterior desta escola permite aos alunos brincarem ao ar livre 

o que é uma mais-valia para eles, uma vez que o contacto com a natureza potencializa novas 

competências e aprendizagens, contribuindo também para um crescimento saudável e repleto de 

sensações. 

A Escola Básica de Santa Zita é uma escola com bastante recursos e boas condições, no 

entanto não possui cantina nem uma sala de estudo que não a biblioteca escolar. 

Abordando de seguida cada uma destas áreas podemos iniciar pelo Rés-do-chão. E 

quanto ao seu espaço como já foi referido existe um espaço lúdico utilizado por todos os alunos 

e encontra-se delimitado por gradeamento, à semelhança de toda a escola. 

 

 

 

 

1.3.2 Espaço interior do Rés-do-Chão 
 

Hall de Entrada 

 

É um local onde é feita a receção dos alunos pelas auxiliares de ação educativa. Este 

local contém um placard onde são afixadas informações úteis para que os encarregados de 

educação e a restante comunidade escolar possam consultar (Figura 30). 

Figura 29- Entrada da Escola.  

Fonte própria 
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Casa de banho masculina 

 

No Rés-do-chão desta escola está situada a casa de banho masculina e encontra-se bem 

equipada (Figura 31). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salão Polivalente 

 

Este salão é um espaço amplo em que as crianças podem desenvolver atividades das 

áreas de Expressão Dramática, Expressão Físico-Motora, bem como atividades resultantes de 

épocas festivas (Figura 32 e 33). 

Figura 30-Hall de entrada. Fonte própria 

Figura 31- Casa de banho masculina. Fonte própria 
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Biblioteca Virgílio Afonso 

 

Na biblioteca desenvolvem-se diversos tipos de atividades como: consulta e entrega de 

livros, visualização de vídeos, entre outros. Os alunos podem também desenvolver atividades 

relacionadas com as Tecnologias de Informação e Comunicação uma vez que a biblioteca 

dispõe de uma área com computadores à disposição dos alunos. A biblioteca dispõe de 

computadores, duas televisões, dois vídeos e uma aparelhagem. Como é possível verificar, a 

biblioteca Virgílio Afonso, possui ótimas condições de trabalho. (Figura 34) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.3 Espaço do 1º piso 

 

Sala da coordenadora 

 

Figura 32- Salão Polivalente. Fonte própria Figura 33- Salão Polivalente. Fonte própria 

Figura 34- Biblioteca Virgílio Afonso. Fonte 

própria 
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É uma sala onde a professora e coordenadora da escola pode trabalhar nos assuntos 

relacionados com a organização e coordenação da escola. Esta sala serve também como arquivo 

e sala de material (Figura 35). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sala de aula 

 

Como foi referido anteriormente este piso dispõe de salas de aula e uma sala de apoio. 

 

 

Sala de professores 

 

Este é um espaço de reunião em que os professores deste piso se podem juntar durante o 

tempo de intervalo ou mesmo no final do 

tempo letivo. 

Encontra-se um espaço igual no 2º 

piso para os professores que lecionam 

nesse piso (Figura 36). 

 

 

1.3.4 Espaço do 2º piso 

 

Sala de aula 

 

Figura 35- Sala da Coordenadora Fonte própria 

Figura 36- Sala dos Professores Fonte própria 
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Neste piso existem três salas de aula e uma sala com materiais didáticos e com 

comutadores Magalhães suficientes para uma turma completa poder ter aulas de informática 

(Figura 37). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casa de banho de adultos 

 

À semelhança do que acontece no 1º piso, neste também existe uma casa de banho para 

adultos. 

 

 

Casa de banho feminina 

 

No 2º piso desta escola está situada a casa de banho 

feminina bem equipada e de acordo com as idades das 

crianças (Figura 38). 

 

 

 

 

 

Sala de auxiliares/fotocópias 

 

Figura 37- Sala de Informática. Fonte própria 

Figura 38- Casa de banho feminina. 

Fonte própria 
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Neste piso podemos encontrar uma sala onde normalmente se encontram as auxiliares 

de ação educativa e, onde sempre que é necessário são tiradas fotocópias para o funcionamento 

das aulas (Figura 39). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exterior 

 

Ainda no piso 2 existe um espaço exterior com um campo de futebol e campo de 

basquete. Neste espaço encontramos um coberto onde as crianças podem brincar quando está a 

chover e ainda um espaço que pode servir de suporte às aulas de atividade físico-motora  

(Figura 40).  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39- Sala de auxiliares/fotocópias. Fonte própria 

Figura 40- Espaço exterior. 

 Fonte própria 
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1.3.5 Recursos humanos da Escola Básica Santa Zita 
 

No que concerne à organização da equipa escolar, a escola conta com: 

 Sete professores titulares; 

 Dois professores de apoio educativo; 

 Professores das AEC’s (Atividades de Enriquecimento Curricular); 

 Cinco auxiliares de ação educativa. 

 

 

1.3.6 Caraterização da sala de aula 
 

A sala 7da turma E32, está situada no 2º piso e é complementada com uma parede de 

cabides para os alunos poderem deixar os casacos e, para uma melhor gestão, foi etiquetada com 

os nomes dos alunos. A sala está bem organizada e funcional, o que permite maior facilidade na 

deslocação do pessoal docente e não docente, assim como também as crianças. Tem boa 

luminosidade proveniente das três janelas que possui, todas viradas para a parte frontal da 

escola. 

No que concerne o interior da sala de aula, apresento, de seguida, uma planta da sala 

(Figura 41), que ao longo do estágio mudou várias vezes, nomeadamente a disposição das 

mesas dos alunos, devido ao comportamento ou aproveitamento escolar. 

Figura 41- planta da 

sala de aula. Fonte 

própria 
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Como se pode verificar através da planta da sala de aula, a organização está muito bem 

conseguida na medida em que possibilita grande mobilidade por parte dos alunos e das 

professoras. 

Quanto ao material existente na sala de aula (Figura 42) e à organização espacial, pode-

se verificar que as secretárias dos alunos existem em número suficiente para o número de alunos 

que constituem a turma. O material encontra-se em bom estado de preservação e adequado à 

faixa etária dos alunos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No que diz respeito ao quadro, a sala está equipada com um quadro de giz, em que as 

suas extremidades são móveis, dando a oportunidade de as fechar quando por algum motivo a 

professora quer projetar algum conteúdo para os alunos (Figura 43). O único problema para a 

projeção de histórias e conteúdos é a ausência de um projetor, implicando que cada vez que se 

pretendia utilizar este tipo de equipamento ser necessário requerer na biblioteca o data show, 

não estando sempre disponível. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42- Sala de aula. Fonte própria 

Figura 43- Quadro de giz. Fonte própria 
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Outro aspeto positivo da sala de aula, é 

esta estar equipada com um computador com 

acesso à Internet (Figura 44), permitindo a 

realização de várias atividades com os alunos e 

fomentar o gosto pela pesquisa e 

esclarecimento de dúvidas que possam surgir 

no decorrer de uma aula. 

 

 

 

 

No que concerne à organização dos materiais dos alunos, a sala contém dois armários de 

arrumação, um, onde os alunos colocam os seus dicionários e outros materiais necessários para 

a realização das diversas atividades, assim como algum material da sala. O outro armário 

existente na sala de aula é destinado à professora onde guarda toda a informação referente aos 

alunos, os processos individuais de cada aluno e toda a documentação subjacente ao 

funcionamento da turma (Figura 45). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O aquecimento da sala é através de aquecedores, que funcionam através de uma caldeira 

proporcionando nos dias de maior frio, um ambiente quente e acolhedor, favorável ao processo 

de ensino e aprendizagem dos alunos. 

Figura 44- Computador da sala de aula. Fonte própria 

Figura 45- Armários de arrumação. Fonte própria 
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1.3.7 Distribuição do tempo escolar na sala de aula 
 

A organização do tempo escolar é de extrema importância, uma vez que os alunos 

através da rotina se situam e aprendem a seguir e respeitar os horários de cada momento ao 

longo do dia. A rotina diária é um enquadramento operacional que define e apoia os 

acontecimentos diários… Fornece uma contextualização educacional e social apoiante e define 

o uso do espaço e a forma como adultos e crianças interagem durante o tempo em que estão 

juntos. (Hohmann & Weikart, 1997:226) Deste modo, ao longo da semana as atividades 

desenroladas têm uma sequência lógica que é definida pelo agrupamento no início de cada ano 

letivo (Quadro 5). 

 

 

Ao chegarem à escola os alunos são recebidos pelas auxiliares de ação educativa a partir 

das 8h30 min. Posteriormente entram para a sala de aula das 9h às 12h, existindo entre as 10h30 

min e as 11horas um intervalo. A hora de almoço dá-se entre as 12 e as 14 horas. Durante este 

tempo as crianças almoçam no ATL (Atividades de Tempos Livres) que frequentam ou em casa. 

É de salientar que a maioria das crianças frequenta o ATL ao lado da escola, ATL de Santa Zita. 

Após o almoço, as auxiliares do ATL acompanham as crianças à escola e voltam a 

entrar na sala de aula às 14 horas e aí permanecem até às 16 horas. 

No final do dia escolar as crianças dividem-se um pouco, algumas permanecem na 

escola porque frequentam atividades extracurriculares (Expressões artísticas, Expressão Musical 

Fonte própria 

Quadro 5- Distribuição do tempo escolar. 
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ou Inglês), ou porque têm apoio educativo (apenas crianças que apresentam dificuldades de 

aprendizagem) e as outras dirigem-se ao ATL ou vão para casa. 

Em cada sala de aula encontramos um horário com a distribuição dos tempos letivos de 

cada turma, para que os alunos possam consultar, sabendo assim o que estão a trabalhar sem que 

seja necessário estar sempre a perguntar ao docente da turma. Esta é uma forma de criar 

métodos e responsabilidades nos alunos, para que consigam preparar o seu dia-a-dia. 

No que se refere à organização temporal da sala, esta contém três placards de cortiça 

onde estão expostos os trabalhos realizados ao longo do ano pelos alunos e vão sendo 

substituídos à medida que se realizam novas atividades de acordo com os conteúdos explorados. 

Nos placards podemos também encontrar estratégias utilizadas pelas professoras. 

Há também um placard destinado à estação do ano em que nos encontramos. Este vai 

mudando de acordo com a simbologia de cada estação. 

 

 

 

A sala contempla ainda um calendário e um relógio para situar os alunos no tempo.  

 

 

1.3.8 Caraterização socioeconómica e psicopedagógica da turma 
 

É fundamental conhecermos a turma que temos à nossa frente para que o nosso trabalho 

tenha um maior sucesso. Como preconiza Mialaret (1973:133) começai por conhecer os vossos 

alunos pois de certeza que não os conheceis. O docente tem a obrigação de conhecer cada um 

dos seus alunos para saber qual a melhor estratégia a adotar no seu dia-a-dia e este 

conhecimento deve ser feito logo no início do ano letivo. 

No ato educativo o conhecimento das caraterísticas dos alunos para definirmos os 

nossos objetivos e estratégias é fulcral, pois a escola tem que se adaptar aos alunos que tem e 

criar condições de promoção do sucesso escolar e educativo a todos eles. Na construção do 

Figura 46- Placard da sala de aula. Fonte própria Figura 47- Placard da sala de aula. Fonte própria 
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conhecimento e nas mais variadas aprendizagens os alunos são membros ativos uma vez que a 

criança é um participante activo na construção da sua própria inteligência, edificando 

constantemente a sua realidade, em vez de se limitar, apenas a captar informações. A criança é 

um ser essencialmente activo e uma educação que não tenha em conta este facto, não pode 

evitar um fracasso mais ou menos completo. Neste sentido, também o educando não é um ser 

passivo, puro receptor de estímulos exteriores, mas um agente activo, capaz de criar o seu 

próprio mundo e de encontrar em evolução contínua como resultado de experiência que vai 

adquirindo (Tavares e Alarcão, 2005:15) 

 A turma E32 do 3º ano de escolaridade da Escola Básica de Santa Zita, onde foi 

realizada a PES II  é constituída por 21 alunos, distribuídos conforme se apresenta no quadro 

seguinte (quadro 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Como é possível verificar através do quadro anterior, na turma em análise, encontramos 

uma maior percentagem de alunos do sexo feminino, embora a diferença não seja relevante. 

Posteriormente foram analisadas as fichas biográficas de cada uma de modo a se 

caraterizar o agregado familiar de cada aluno da turma E32. 

Fonte própria 

Quadro 6- Distribuição da turma por Género.  
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Gráfico 5 - Distribuição dos alunos após o horário letivo. 

Fonte: Fonte própria 

 

 

Da análise do quadro anterior pode-se constatar que em termos profissionais, o grupo de 

familiares situa-se num nível socioeconómico baixo, uma vez que a maioria das mães possui 

apenas o 9º ano de escolaridade e os pais apenas o 6º ano. Pode-se ainda realçar que no total 

apenas cinco pais possuem licenciatura (2 pais e 3 mães) e apenas uma possui um grau de 

escolaridade mais avançado, tendo o mestrado. 

Quanto à idade dos pais, situa-se entre os 30 e os 49 anos. Por sua vez as mães têm 

idades compreendidas entre os 30 e os 44 anos. Há três alunos aos quais não foi possível fazer a 

sua caraterização, devido à falta de dados. Dois desses alunos eram de etnia cigana e um era 

filho de pais separados, o que dificultou o levantamento da ficha biográfica. 

Analisando o número de irmãos que a turma tem, é de realçar que a maioria dos alunos 

tem apenas um irmão, apenas dois alunos têm dois irmãos, um tem três irmãos e cinco não 

possuem nenhum irmão. 

As atividades e os recursos que os alunos têm ao seu dispor quando o tempo letivo 

termina são fatores que devem ser tidos em consideração ao analisar as caraterísticas de uma 

turma. Assim sendo e após a análise das fichas biográficas podemos referir que a maioria dos 

alunos frequentam o ATL (Gráfico 5), apenas um aluno fica ao cuidado dos avós e três vão para 

as suas casas acompanhados dos seus pais.  

Analisando agora o acompanhamento que as crianças têm em casa, podemos constatar 

que todos são acompanhados em casa pelos pais ou irmãos mais velhos. Apenas não se 

conseguiu obter dados dos alunos de etnia cigana. 

Fonte própria 

Quadro 7- Caraterísticas do agregado familiar da turma.  
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 O acompanhamento dos pais/encarregados de educação é fundamental para o percurso 

escolar do aluno, uma vez que a escola faz parte do quotidiano do aluno e os pais devem estar 

envolvidos em todos os processos de aprendizagem. Como refere ME (2007:53), (…) os pais 

são os principais responsáveis pela educação das crianças têm também o direito de conhecer, 

escolher e contribuir para a resposta educativa que desejam para os seus filhos.  

O envolvimento das famílias melhora a ligação das crianças à comunidade. Este 

envolvimento escola – família contribui significativamente para uma educação de sucesso.  

 

 

Fonte própria 

Quadro 8 – Atitudes e valores de cada aluno.  
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Os valores e atitudes descritos no quadro acima referido (Quadro 8) inserem-se na área 

de Formação Pessoal e Social, como é o caso de: autonomia, espontaneidade, respeitador, 

agressividade, temperamento, entre outros. Quase todos os alunos têm noção de valores 

implícitos a esta área na medida em que conseguem de forma civilizada conviver com os 

colegas, tendo plena consciência do respeito e dos diversos comportamentos que se devem ter 

nas mais diversas situações. De referir ainda que apenas um aluno tem por vezes dificuldades 

em conviver com os restantes colegas, uma vez que tende a ter comportamentos agressivos que 

neste caso específico surge no ambiente familiar. Na criança encontramos diversos motivos de 

agressão: o desejo de pegar algo que se acha em poder de outra criança; a intromissão de 

algum companheiro novo ou indesejável; o desejo de mandar nos outros; discordância de 

pontos de vista com irmãos, ouras crianças ou mesmo adultos (…) (Mielnik, 1920: 149). 

Estes alunos encontram-se, segundo Piaget (1978), no estádio das operações concretas, 

o que representa outra reorganização fundamental da estrutura cognitiva (Sprinthall & 

Sprinthall, 1997:108). Durante este estádio, segundo Baldwin (1980: 235) é de salientar a 

incoerência  e a falta de organização no pensamento da criança. Enquanto que num momento, a 

criança em idade pré-escolar, parece comportar-se de uma maneira perfeitamente lógica, no 

momento seguinte não consegue acompanhar um modelo lógico. Nos períodos de operações 

concretas e formais, o pensamento da criança parece estabilizado. (…) Segundo Piaget, esse 

tipo de estável e equilibrado de pensamentos resulta da organização de pensamentos 

operacionais em sistemas inter-relacionados. Essa organização permite que a criança se 

comporte de maneira lógica e coerente, (…) (Baldwin, 1980:235).  

É neste estádio que as crianças começam a ver o mundo com mais realismo, deixando 

de confundir o real com a fantasia. No estádio das operações concretas a criança adquire a 

capacidade de realizar operações, mas necessita de ter contacto com a realidade para as poder 

concretizar. O seu pensamento é descritivo e intuitivo, ou seja, parte do particular para o geral.  

A criança começa a interiorizar algumas regras sociais e morais e, por isso, segue-as de 

uma forma literal, concreta. 

Este estádio corresponde à escolaridade obrigatória porque parece ajustar-se bastante 

bem e de muitas formas ao estádio cognitivo dos alunos. Sempre que a escola dá ênfase a 

competências e actividades como contar, classificar, construir e manipular, o desenvolvimento 

cognitivo será estimulado (Sprinthall & Sprinthall, 1997: 109). 

De seguida será apresentada uma abordagem geral do desempenho da turma nas 

diferentes vertentes: 
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 Responsabilidade – A turma E32 é uma turma que na sua maioria é composta 

por alunos que são capazes de assumir responsabilidades e fazem-no de forma 

bastante positiva. Compreendem a organização do espaço e do tempo, na 

medida em que conseguem identificar o espaço que lhes é atribuído pela 

determinada tarefa bem como a noção do tempo que têm para desenvolver 

determinada tarefa. No entanto, é de referir que ainda existem alunos que neste 

campo apresentam algumas dificuldades e demonstram falhas quando são 

apresentadas situações de responsabilidade. 

 Autonomia – No geral a turma é bastante autónoma, não necessitando que o 

docente esteja sistematicamente a ajudar. Normalmente ao ser pedido uma 

tarefa desenvolve-a sem estar dependente do docente. É de salientar, e através 

do quadro acima referido, é possível verificar que seis alunos não apresentam 

esta autonomia, sendo necessário uma orientação e um acompanhamento do 

professor caso a caso. 

 A área de Língua Portuguesa pode-se afirmar que quase todos os alunos, no 

que diz respeito à linguagem, articulam bem as palavras, havendo apenas dois 

alunos com dificuldades na articulação de palavras necessitando assim de um 

maior acompanhamento. É de salientar pela positiva uma aluna que no caso da 

oralidade se destaca por ser portadora de um vasto vocabulário para a idade, é 

uma aluna muito expressiva que se destaca entre os restantes elementos da 

turma. No que se refere à escrita a turma no seu geral consegue redigir com 

clareza as suas ideias, apresentando uma caligrafia legível, durante o tempo de 

estágio pude verificar que são poucos os alunos com dificuldades na 

apresentação de textos. 

 A área da Matemática a turma divide-se um pouco no seu aproveitamento, esta 

é uma turma muito heterogénea no que diz respeito ao seu rendimento. Existem 

alunos com grandes facilidades de aprendizagem e outros com muitas 

dificuldades o que se reflete nos resultados dos testes e das fichas. 

 Na área de Estudo do Meio quase todos os alunos têm a noção sobre o mundo 

que os rodeia. De um modo geral, os alunos são curiosos e, quando se aborda 

um conteúdo mostram-se curiosos e questionam sobre as mais variadas 

situações. 

 Na área das Expressões podemos realçar que quer na expressão musical como 

na expressão plástica a turma é bastante recetiva às atividades propostas e 

participa com empenho. No entanto é de salientar que na expressão plástica a 
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turma no seu geral carece de bastante competências, especificamente no recorte 

e na pintura pelo que a motricidade fina deveria estar mais desenvolvida. 

 

A turma apesar da sua heterogeneidade e de incluir alunos de meios socioculturais e 

económicos diversificados, é bastante recetiva apresentando comportamentos adequados à sala 

de aula.



 

 
 

 

 

 

 

 

 

Capítulo II 

Descrição do processo da Prática de Ensino 

Supervisionada
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2.1Descrição do processo da Prática de Ensino Supervisionada 
 

Despacho nº 4896/2009 

Na sequência da autorização, do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, de 

23.10.2008, de funcionamento do ciclo de estudos conducentes ao grau de mestre na especialidade de 

Educação Pré-Escolar e Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico, a ministrar na Escola Superior de 

Educação, Comunicação e Desporto do Instituto Politécnico da Guarda; 

Considerando o disposto nos números 3 e 4, do artigo 73º do Decreto/Lei nº 74/2006, de 26 de 

Março (…) e considerando que aquele curso foi registado na Direcção – Geral do Ensino Superior, com 

o número B2510/2007. 

 

 

2.1.1 Marco contexto legal 

 

4
Após a reorganização do sistema de graus e diplomas do ensino superior operado pelo 

Decreto-Lei nº 74/2006, de 24 de março, é valorizada a dimensão do conhecimento disciplinar, 

da fundamentação da prática de ensino na investigação e da iniciação à prática profissional, 

consagrando-a em grande parte à Prática de Ensino Supervisionada (PES). 

A PES representa o período final do percurso dos estudantes para a obtenção do estatuto 

que lhes conferirá a habilitação profissional necessária ao exercício da profissão de docente. 

Pressupõe-se que este período se caraterize como um tempo evidente de transição entre a 

realidade do mundo académico e o mundo profissional, no qual o exercício da docência 

confrontará situações diversificadas e problemáticas. Pode-se então afirmar que o estágio é o 

verdadeiro momento de confrontação entre a formação teórica e real (Francisco, et al., 2006: 

21). 

Ao longo da Unidade Curricular (UC) PES I e PES II pretendeu-se atingir resultados de 

aprendizagem, tais como: conhecer o contexto educativo e o grupo de crianças e jovens; saber 

observar sistematicamente o comportamento da criança e dos grupos em situações de interação 

social e em diferentes contextos de aprendizagem, refletindo sobre eles; desenvolver a 

competência de saber recolher, selecionar e interpretar informação adequada a sustentar o 

desenho de soluções relevantes; colaborar na conceção e desenvolvimento do currículo de 

educação através da planificação, organização e avaliação do ambiente educativo, bem como 

das atividades e projetos curriculares, com vista à construção de aprendizagens integradas; 

desenvolver o currículo, no contexto de uma escola inclusiva, mobilizando e integrando os 

conhecimentos científicos das áreas que os fundamentam e as competências necessárias à 

                                                             
4
 Informações retiradas do Guia de Funcionamento da Unidade Curricular 2013/2014. 
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promoção de aprendizagem dos alunos; refletir sobre as atividades desenvolvidas pelo 

aluno/estagiário no âmbito do plano de trabalho do professor/educador cooperante; desenvolver 

práticas de ensino supervisionadas fundamentadas científica e pedagogicamente, que permitam 

aprendizagens significativas e estáveis; refletir sobre as Práticas Pedagógicas para melhorar a 

tarefa docente; perspetivar e planificar, com base em avaliação prévia e em função do feedback, 

propostas de intervenção pedagógica; analisar a adequação de currículos e materiais; executar e 

manter atualizado o dossiê de estágio, tanto no PES I como na PES II, bem como elaborar e 

defender publicamente o relatório da PES. 

 

 

2.1.2 Contexto institucional 
 

Como referido anteriormente, foi na Instituição do Jardim de Infância da Póvoa do 

Mileu que se realizou a PES I em Educação Pré-Escolar e na Escola Básica Santa Zita a PES II 

referente ao 1ºCEB. 

Assim sendo, a prática do PES I teve início no dia 4 de março de 2013 e terminou no 

dia 12 de junho de 2013, tendo havido uma interrupção, nomeadamente o período da Páscoa e a 

PES II, teve início no dia 7 de outubro de 2013 e terminou a 29 de fevereiro de 2014, tendo uma 

única interrupção, as férias de Natal. 

O estágio realizou-se com 11 crianças no Ensino Pré-Escolar e 21 alunos no 1º CEB, 

com acompanhamento da Educadora cooperante Ana Terras e a Professora cooperante 

Margarida Pissarra, respetivamente. 

 

 

2.1.3 Contexto funcional 
 

Durante a prática do PES I e PES II, enquanto professora estagiária desenvolvi a 

capacidade de observar de uma forma mais reflexiva, tendo em conta o meio educativo em que 

estava inserida, assim como analisar o meio envolvente, a instituição, o espaço da sala de aula e 

a respetiva organização. Pude também observar a dinâmica do grupo e a interação entre alunos e 

professor/educador. Deparei-me com o facto de o professor ter de conhecer a turma enquanto 

grupo e cada aluno individualmente, de forma a poder responder às necessidades de cada um. 

Este tipo de observação é realizado durante um curto período de tempo de iniciar a regência e é 

de extrema importância. 

Outro fator relevante do PES é a organização sequencial e articulada das atividades, 

sendo a planificação fulcral no processo ensino e aprendizagem. A planificação serve de guia de 

orientação para as várias atividades e conteúdos lecionados. No entanto, ela não pode ser rígida 
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e intransigente, uma vez que no dia-a-dia da criança surgem imprevistos. 

Deste modo, as planificações (em grelha) no pré-escolar e no 1º CEB foram elaboradas 

tendo em conta o tema/ área disciplinar, os objetivos, conteúdos, os recursos utilizados, processo 

de operacionalização e por fim a avaliação (direta e indireta). Todos estes aspetos estão 

inseridos na planificação anual do agrupamento de escolas e na planificação mensal fornecida 

pela educadora/professora cooperante. 

No que concerne ao currículo no Jardim de Infância, os educadores têm de elaborar um 

currículo bem estruturado de modo a poder encontrar um método de avaliar, motivar, reforçar e 

testar o aluno, podendo haver correções no caso de o aluno não adquirir os conhecimentos. 

Neste sentido, o modelo curricular é um suporte que ajuda o educador na dinamização 

de uma ação educativa mais qualificada permitindo às crianças um maior desenvolvimento 

cognitivo. 

Os modelos curriculares incorporam uma visão integradora dos fins da educação e das 

fontes do currículo, dos objectivos e dos métodos de ensino, dos métodos e da organização do 

espaço e do tempo escolar. Consubstanciam uma visão sistémica da educação para a cidadania 

e da prática da sala de aula, dos princípios curriculares e da formação contínua de professores 

congruente com esses princípios. Assim, os modelos curriculares são um poderoso instrumento 

de mediação da teoria e da prática (Formosinho, 1996:12). 

O modelo utilizado pela educadora, e posteriormente por mim, não se limita a um único 

modelo, mas sim a junção de dois modelos distintos, o Movimento da Escola Moderna (MEM) 

e o Modelo High/Scope. 

Acredito em algumas ideias da Escola Moderna, pois acredito que a criança é o centro 

de toda a atividade, ou seja, a realidade, o contacto com as experiências e materiais reais são 

fundamentais no desenvolvimento e aprendizagem deste grupo. 

Não sou adepta de um modelo curricular puro. Não tenho condições, nem espaço ou 

materiais, nem considero que a criança seja essencialmente cognitiva como o Hight-Scope, 

todavia gosto de ir “beber” a ideia das “experiências chave” da criança em ação. Por outro 

lado gosto de usar a rotina, mas sem exagero, da escola moderna e alguns quadros de registo 

do movimento da escola moderna de Sérgio Niza (Educadora Cooperante Ana Terras). 

Segundo Niza (2007) no modelo curricular do MEM, a instituição educativa deve 

incutir no grupo práticas de cooperação, democráticas e de solidariedade. Através de um 

trabalho de projeto elaborado pelo grupo e com a ajuda do educador, a criança adquire 

instrumentos para desenvolver os saberes científicos, culturais e sociais. É imprescindível as 

crianças contactarem com diversos materiais e atividades lúdicas disponibilizados pela 

educadora de modo a que possam surgir algumas interrogações e assim dar início a um projeto 

de pesquisa.  
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Um dos aspetos fundamentais do modelo e essencial para a dinâmica na sala de 

atividades é a constituição dos grupos das crianças. Não são grupos homogéneos, mas sim 

heterogéneos assegurando assim o respeito pelos diferentes indivíduos nas diferentes idades. 

Outro aspeto importante do modelo é deixar a criança expressar-se livremente, mas 

sempre reforçada pela valorização do educador pelas suas opiniões e ideias. 

É fulcral a criança ter tempo lúdico para contactar e manusear vários materiais 

didáticos, para que possa ocorrer a interrogação e assim surgir novos projetos de pesquisa. Estes 

podem surgir naturalmente pela criança ou podem ser sugeridos pelo educador. 

O modelo High-Scope defende que a criança é responsável pelo seu próprio 

desenvolvimento, ou seja, é um ser competente e construtor ativo. O papel do educador passa 

por um elemento do grupo que observa, planifica, documenta, avalia e interpreta as ações de 

cada criança individualmente e enquanto grupo. Cabe ao educador disponibilizar ao grupo um 

ambiente educativo capaz de proporcionar a aprendizagem e a formação o que implica uma 

organização espacial, dos grupos, dos materiais e das rotinas (plano de atividades, lista semanal 

de projetos, quadro de tarefas entre outros). A avaliação, a rotina o ambiente de aprendizagem e 

a interação entre adulto/criança formam o enquadramento da abordagem High-Scope. 

O espaço é para este modelo de extrema importância para a aprendizagem da criança e 

este deve ser agradável e convidativo. A sala de atividades deve possuir objetos e materiais ao 

alcance da criança para facilitar a sua manipulação e exploração. Deve estar bem identificada e 

bem definida com arrumação prática e acessível e estas poderão estar identificadas com nomes 

simples, como por exemplo, área ou cantinho da casa, do desenho, do médico, do computador, 

entre outros. 

Apesar deste modelo ser direcionado para a Educação Pré-Escolar, alguns aspetos são 

mantidos no Ensino do 1º Ciclo. 

A Prática de Ensino Supervisionada foi assim desenvolvida em dois graus de ensino: 

Pré-Escolar com crianças entre os 3 e os 6 anos e 1º CEB numa turma do 3º ano com alunos 

entre os 8 e os 12 anos. Durante o estágio foram utilizados documentos do Ministério da 

Educação (ME), as Metas Curriculares, programas de apoio à prática pedagógica e as OCEPE. 

Relativamente as Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar (OCEPE), estas 

referem que o processo educativo é cumulativo e sequencial. A mudança de ambiente educativo 

provoca sempre a necessidade de adaptação por parte da criança que entra para um novo meio 

social em que lhe são colocadas novas exigências (…) convém por isso enumerar algumas 

condições favoráveis para que cada criança possa iniciar o 1º ciclo com possibilidades de 

sucesso. Distinguem-se três tipos de condições: as que dizem respeito ao comportamento da 

criança no grupo, as que implicam determinadas aquisições indispensáveis para a 

aprendizagem formal da leitura, escrita e matemática e as que se relacionam com atitudes (ME, 
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2007(a):90). 

 

 

2.2A Educação Pré-Escolar 
 

Na Educação Pré-Escolar não existe um programa pré-definido, existem as Orientações 

Curriculares para a Educação Pré-escolar (OCEPE) que servem como “orientação” para a 

prática pedagógica dos educadores, cabe a estes estabelecer um currículo de acordo com o 

projeto educativo do estabelecimento e as necessidades das crianças para que possam 

desenvolver competências que lhes permita reconhecer as suas possibilidades e os seus 

progressos. 

Na Educação Pré-Escolar não existem disciplinas, mas sim áreas de conteúdo e devem 

ser vistas de forma articulada e há inter-relações entre os diferentes conteúdos (ME(a), 2007). 

As diferentes áreas de conteúdo deverão ser consideradas, como referências a ter em conta no 

planeamento e avaliação de experiências e oportunidades educativas e não como 

compartimentos estanques a serem abordados separadamente (ME(a), 2007:48). Esta 

articulação serve de ponto de partida para as outras áreas – transversalidade. 

Durante a Prática de Ensino Supervisionada, foram abordadas três áreas de conteúdo: 

Área de formação pessoal e social; 

Conhecimento do mundo; 

Área de expressão e comunicação 

Domínio da linguagem oral e abordagem da escrita 

Domínio da Matemática 

Domínio das expressões 

Domínio da expressão motora 

Domínio da expressão dramática 

Domínio da expressão musical 

Domínio da expressão plástica 

 

Seguidamente iremos descrever, de uma forma geral as áreas curriculares trabalhadas 

(apêndice 1 a 3 planificações.) 
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Área de formação pessoal e social 

 

A área de formação pessoal e social 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 dos problemas 

da vida (ME(a), 2007:51). 

O desenvolvimento pessoal e social assenta na constituição de um ambiente seguro em 

que a criança é valorizada e escutada, o que contribui para o seu bem-estar e autoestima. 

Ao longo da prática supervisionada foram realizadas várias atividades, estando no 

entanto todos os dias presentes competências, mesmo não estando planificadas, como por 

exemplo, o diálogo, a entreajuda, a capacidade de autonomia, de partilha, entre outros. 

 

 

Área do Conhecimento do mundo 

 

A curiosidade natural das crianças e o seu desejo de saber é a manifestação da busca de 

compreender e dar sentido ao mundo que é própria do ser humano e que origina as formas mais 

elaboradas do pensamento, o desenvolvimento das ciências, das técnicas e, também, das artes (ME(a), 

2007:79).  

O conteúdo abordado ao longo do 3º período foi a água e a partir deste realizámos 

várias experiências, saídas de campo e promovermos a socialização com o meio envolvente. 

Tendo em consideração os saberes da criança sobre o conteúdo, foram preparadas 

histórias e experiências uma vez que a sensibilização à metodologia experimental é apenas uma 

das estratégias que aponta para a tomada de consciência, reflexão e espírito crítico a 

desenvolver através desta e de outras áreas (ME(a), 2007:86). 

É imprescindível a criança desenvolver um papel de descoberta nas práticas 

experimentais para poder confrontar as suas conceções prévias com a realidade experienciada. 

Como preconiza o ME(a) (2007:82), a sensibilização às ciências parte dos interesses das 

crianças que o educador alarga e contextualiza, fomentando a curiosidade e o desejo de saber 

mais. Interroga-se sobre a realidade, colocar problemas e procurar a sua solução constitui a 

base do método científico.  

É de salientar que todas as atividades realizadas tiveram sempre a fase do registo. 

Inicialmente eram levantadas as conceções prévias das crianças e posteriormente o registo das 

observações findas as atividades. 

Numa das várias atividades realizadas na área do Conhecimento do Mundo 

introduzimos o tema a “flutuação”. Levámos diversos objetos de formas e materiais diferentes e 
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enchemos um recipiente transparente com água para que todos pudessem ver. Seguidamente 

levantámos as conceções alternativas do grupo e fomos executando questões como: “Quais os 

materiais que acham que vão flutuar e afundar?”, “Porque será que isto acontece”, entre outras 

questões. Nesta experiência, o grupo teve um papel ativo porque a curiosidade é fomentada e 

alargada na educação pré-escolar através de oportunidades de contactar com novas situações 

que são simultaneamente ocasiões de descoberta e de exploração do mundo (ME(a), 1997: 79). 

Um a um dirigiam-se ao recipiente e colocavam o objeto na água. 

Como forma de registo utilizámos dois cartazes iguais onde o grupo colocava a imagem 

correspondente no local correto. Após o registo coletivo os cartazes foram afixados no placard 

da sala de atividades. 

 

 

Área de expressão e comunicação 

 

Este é a única área em que se distinguiram vários domínios. Domínios que se consideraram 

dever estar intimamente relacionados, porque todos eles se referem à aquisição e à aprendizagem de 

códigos que são meios de relação com os outros, de recolha de informação e de sensibilização estética, 

indispensáveis para a criança representar o seu mundo interior e o mundo que a rodeia (ME(a), 2007: 

56),  

Os diferentes domínios desta área são: o domínio da linguagem oral e escrita; o domínio 

da matemática e o domínio das expressões (plástica, dramática, musical e motora), as quais 

passamos a descrever de acordo com as várias atividades realizadas. 

 

 

a) Domínio da linguagem oral e abordagem da escrita 

  

Ao fazer, neste domínio, referência à abordagem à escrita pretende-se acentuar a importância de tirar 

partido do que a criança já sabe, permitindo-lhe contactar com as diferentes funções do código escrito 

(ME(a), 2007: 65). 

Este domínio pertence à língua portuguesa nos outros ciclos de ensino.  

De modo a facilitar a aquisição da linguagem oral e abordagem à escrita, foram 

realizadas várias atividades recorrendo a outros domínios, fomentando assim a transversalidade 

pois considera-se que a abordagem transversal da língua portuguesa deverá estar presente em 

todos os conteúdos (ME(a), 2007: 66). Planear oralmente o que se vai fazer durante o dia ou 

durante a semana: rimas, lengalengas, adivinhas, trava-línguas, leitura de uma história, 
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brincadeiras “faz-de-conta”, entre outras. Para realizar estas atividades recorremos a materiais 

como: livros de histórias, jogos de computador, fantoches, PowerPoint, vídeos, expressões 

corporais, jogos, entre outros. 

A abordagem à escrita foi iniciada através da formação de palavras, da reprodução dos 

nomes das crianças, conhecer as letras do alfabeto. Apesar de no Pré-Escolar, o desenho ser a 

principal forma de escrita utilizada, tentámos sempre enquadrar os dois códigos de escrita. Um 

simples desenho pode contar uma história, representar momentos de um acontecimento e é 

muito utilizado na forma de registos de atividades. 

Através da introdução de uma lengalenga “pela praia fora” desenvolvemos a linguagem 

oral e a abordagem à escrita. Primeiramente foi lido em voz alta pelas educadoras e depois pelo 

grupo. É de ressalvar que na lengalenga algumas palavras foram substituídas por imagens, 

facilitando a leitura por parte das crianças. Ao repetir a lengalenga, as crianças aprendem a 

falar ao tentar perceber e definir as regras de funcionamento da linguagem depois 

experimentando-as e, por fim, progressivamente revendo-as (Hohmann & Weikart, 1997: 526). 

Como forma de registo as crianças mais novas realizaram um desenho sobre a lengalenga, 

enquanto que os mais velhos a copiaram para o “caderno da escola” como forma de iniciação à 

escrita.  

 

 

b) Domínio da matemática 

 

As crianças vão espontaneamente construindo noções matemáticas a partir das vivências do 

dia-a-dia. O papel da matemática na construção o pensamento, as suas funções na vida corrente e a sua 

importância para aprendizagens futuras, determina a atenção que lhe deve ser dada na educação pré-

escolar, cujo quotidiano oferece múltiplas possibilidades de aprendizagens matemáticas (ME(a), 2007: 

73). 

O ensino da matemática deve estar relacionado com a realidade em que o grupo está 

inserido, com as suas experiências e os seus interesses. A utilização de materiais manipuláveis 

facilita a aprendizagem. 

Alguns elementos expostos na sala de atividades, como o quadro das presenças, o 

quadro do tempo, o calendário, o relógio são auxiliares matemáticos e arrumar materiais implica 

a contagem, classificação e seriação de conjuntos. 
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c) Domínio das Expressões 

 

Podem diferenciar-se neste domínio, quatro vertentes – expressão motora expressão dramática, 

expressão plástica e expressão musical – que têm a sua especificidade própria, mas que não podem ser 

vistas de forma totalmente independente, por se completarem mutuamente (ME(a), 2007: 57). 

 

 

c.1) Domínio da expressão motora 

 

A diversidade de formas de utilizar e de sentir o corpo – trepar, correr e outras formas de 

locação, bem como deslizar, baloiçar, rodopiar, saltar a pé juntos ou num só pé, etc. - podem dar lugar a 

situações de aprendizagem em que há um controlo voluntário desse movimento – iniciar, parar, seguir 

vários ritmos e várias direções. A inibição do movimento, ou seja, a capacidade de estar quieto e de se 

relaxar faz também parte do trabalho a nível da motricidade global (ME(a), 2007: 58).  

De acordo com o desenvolvimento motor de cada criança foram realizados vários 

exercícios que visam o desenvolvimento da motricidade global e também a motricidade fina, de 

modo a permitir que todos aprendam a utilizar e a dominar melhor o seu corpo. 

Neste domínio explorámos vários jogos lúdicos como o “círculo”, “os congelados”, 

“Jogo da mímica”, entre outros. O grupo teve oportunidade de explorar diferentes segmentos do 

corpo, das suas possibilidades e limitações. A escolha deste tipo de jogos recaiu pelo facto de 

serem jogos de movimento com regras progressivas mais complexas e são ocasiões de controlo 

motos e socialização, de compreensão e aceitação das regras e de alargamento da linguagem 

(ME(a), 1997: 59). 

 

 

c.2) Domínio da expressão dramática 

 

A expressão dramática é um meio de descoberta de si e do outro, de afirmação de si próprio na 

relação com o (os) outro (s) que corresponde a uma forma de se apropriar de situações sociais (…) a 

expressão e comunicação através do próprio corpo a que chamamos jogo simbólico é uma actividade 

espontânea que terá ligar no jardim de infância, em interacção com os outros e apoiada pelos recursos 

existentes (ME(a), 2007: 59). 

Sabendo que o corpo é o instrumento principal da comunicação, importa conhecê-lo, 

dominá-lo e expressá-lo. 

Mímicas, dramatizações, jogos simbólicos, situações imaginárias, faz-de-conta foram 

algumas das atividades realizadas ao longo da PES, utilizando fantoches, objetos, entre outros 

materiais. 
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c.3) Domínio da expressão musical 

 

 A expressão musical assenta num trabalho de exploração de sons e ritmos, que a criança 

produz e explora espontaneamente e que vai aprendendo a identificar e a produzir, com base num 

trabalho sobre os diversos aspectos que caracterizam os sons (…) (ME(a), 2007: 64 e 65). 

A música na Educação Pré-Escolar é de extrema importância uma vez que contribui 

para a sensibilidade, imaginação e o desenvolvimento auditivo da criança. Ao longo das 

semanas, cantar, trabalhar as letras das músicas, tocar instrumentos, criar instrumentos, foram 

exercícios realizados em articulação com as outras áreas. 

Na área de expressão musical o grupo ouviu a canção “No lago de água parada”. Ao 

longo da música foram introduzidos gestos. Realizou-se também um trabalho de memorização 

com as crianças, para que estas ficassem a saber a música sem ajuda das educadoras. Esta é uma 

forma lúdica de explorar a linguagem, e, ao nível da expressão musical permitiu em primeiro 

lugar perceber se o grupo sabe escutar. Trabalhar as letras das canções relaciona o domínio da 

expressão musical com o da linguagem, que passa per se compreender aquilo que se diz, por 

tirar partido das rimas, discriminar os sons, explorar o caráter lúdico das palavras e criar 

variações da letra original (ME(a), 2007: 64). 

 

 

c.4. Domínio da expressão plástica 

 

As crianças exploram espontaneamente diversos materiais e instrumentos de expressão plástica, 

(…) implica um controlo da motricidade fina que a relaciona com a expressão motora, mas recorre a 

materiais e instrumentos específicos e a códigos próprios que são mediadores desta forma de expressão 

(ME(a), 2007: 61). 

Durante o estágio foram realizadas atividades como pintar, desenhar, com vários 

materiais, técnicas e suportes, picotar, colar, rasgar. Dobrar, decorar objetos e carimbar. 

Todos os trabalhos realizados tiveram o apoio dos educadores que sempre valorizaram o 

trabalho do grupo, criando um ambiente de incentivo e de crítica construtivista. 

Muitas das atividades realizadas neste domínio não foram realizadas de uma forma 

individual mas sem recorrendo à interdisciplinaridade. 
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2.3O 1º Ciclo do Ensino Básico 
 

Ao longo do estágio da PES II no 1º CEB, foram utilizados vários recursos para facilitar 

a comunicação entre o professor e os alunos indispensável para o processo de 

ensino/aprendizagem, assim como a utilização de diversos materiais didáticos, sendo também 

privilegiado o diálogo entre colegas e professores.  

A principal preocupação ao longo do estágio foi organizar as aulas de modo a que 

houvesse um fio condutor para não haver uma quebra demasiado grande entre as diferentes 

áreas, fomentando a interdisciplinaridade. 

 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 (ME, 2006: 11). 

Todos os conteúdos foram descritos nas planificações (em grelha) para as 7 semanas de 

estágio. Trabalhámos numa sala com o 3º ano. Todas as estratégias e recursos utilizados nas 

diferentes áreas atenderam às planificações da professora cooperante. 

A avaliação consistiu em observações diretas através do comportamento, participação, 

realização de fichas de trabalho e de avaliação e trabalhos para casa, e observação indireta, 

através de fotografias. 

Seguidamente descrever-se-á de uma forma geral, as áreas curriculares trabalhadas 

(apêndice 4, 5 e 6) 

 

 

Língua portuguesa 

 

A aprendizagem do Português define-se como componente fundamental da formação escolar. 

Para além disso (e mesmo antes disso), a aprendizagem da língua condiciona e favorece a relação da 

criança e do jovem com o mundo, bem como a progressiva afirmação de procedimentos cognitivos, de 

competências comunicativas e de atitudes afectivas e valorativas que são determinantes para a referida 

relação com o mundo e com aqueles que o povoam (ME(b), 2009: 12). 

Ao longo das regências de português foram utilizadas diversas estratégias e recursos, 

tais como, apresentações em PowerPoint, manual escolar, manual de fichas, esquemas, livros, 

histórias, poemas, cartazes e nunca esquecendo o diálogo, a exposição e discussão de opiniões 

entre alunos e professores. 

Numa aula de Língua Portuguesa foi projetado no quadro o conto “O fato novo do 

Sultão”, leitura obrigatória para o 3º ano, que se encontra integrado nas metas curriculares e no 

Plano Nacional de Leitura. Foi criado o domínio da Educação Literária, que congregou vários 
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descritores que antes estavam dispersos por diferentes domínios. (…) a Literatura, como 

repositório de todas as possibilidades históricas da língua, veicula tradições e valores e é, 

como tal, parte integrante do património nacional; por outro, a Educação Literária contribui 

para a formação completa do indivíduo e do cidadão. (Metas Curriculares de Português, 

2012:5). Durante a minha leitura os alunos também a podiam acompanhar e colocar questões, 

nomeadamente sobre algumas palavras que desconheciam. No final da leitura explorámos o 

conto de modo a que não houvesse dúvidas quanto à interpretação e compreensão. 

Após tirar as dúvidas à turma procedi à distribuição de uma ficha de aplicação de 

conhecimentos pois é importante para a turma ficar com um registo escrito do conto. Alguns 

alunos apresentaram dificuldades na sua resolução, mas isso deveu-se ao facto de estes não 

terem estado atentos durante a leitura. A correção da ficha foi realizada no quadro, dando 

oportunidade aos alunos de corrigir os erros cometidos nas várias respostas. 

É de referenciar a utilização do Power Point como suporte didático porque facilitou a 

compreensão do aluno. Caso escolhesse ler do livro, os alunos não teriam realizado uma análise 

das imagens. 

 

 

Matemática 

 

Como preconiza o Programa de Matemática do Ensino Básico (b) (2007: 2), a 

matemática é uma linguagem que nos permite elaborar uma compreensão e representação do 

mundo e um instrumento que proporciona formas de agir sobre ela para resolver problemas que 

se nos deparam e de prever e controlar os resultados da acção que realizarmos. 

Ao longo das várias semanas foram desenvolvidas três grandes finalidades da 

matemática: a capacidade de raciocínio, a capacidade de comunicação e a capacidade de 

resolver problemas. 

A utilização de materiais diversificados, como por exemplo, o manual, fichas de 

trabalho, reta numérica, folhas de registo, esquemas, entre outras, foi essencial. Como defende 

Montessori (1989) a sua manipulação é facilitadora da estruturação de determinados conceitos e 

da representação de modelos abstrato. 

No decorrer do PES II foram lecionados diversos conteúdos de acordo com o Programa 

de Matemática do Ensino Básico de 2007. Os temas abordados foram: números naturais, 

sistema de numeração decimal, adição e subtração, multiplicação e divisão, números racionais 

não negativos, adicionar e subtrair números racionais, sistema de numeração decimal e por fim, 

representação e tratamento de dados. 

No início de cada bloco de matemática foi utilizada a estratégia da motivação através de 
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adivinhas, factos do dia a dia da criança, apresentação de materiais, entre outras. 

Numa aula de matemática, no final do período, foi realizada uma pequena atividade em 

que através de um jogo didático (papeis com vários números), os alunos realizaram adições, 

subtrações, multiplicações e divisões. Cada aluno retirou de um saco um número e à medida que 

ia registando no quadro, a turma resolvia-os no caderno. A correção foi realizada à medida que a 

turma terminava evitando assim que alguns alunos não resolvessem esperando pela resolução no 

quadro. Os alunos que se dirigiram ao quadro para resolver os exercícios foram escolhidos por 

mim tendo preferência pelos alunos que apresentavam mais dificuldades. 

É o papel do professor proporcionar experiências diversificadas e interessantes. Pode 

encontrar vários tipos de tarefas nos manuais escolares (…) mas cabe-lhe adaptar e elaborar 

os seus próprios materiais de acordo com as características dos seus alunos, encorajando-lhos 

a raciocinar sobre ideias matemáticas e estabelecer relações entre elas. (Serrazina, 2000: 115). 

Antes da aula terminar, utilizei os números retirados por cada aluno e estes tiveram de 

inventar um problema e a respetiva solução. Através desta atividade fomentei nos alunos a 

criatividade e o raciocínio matemático. 

 

 

Estudo do Meio 

 

As crianças apercebem-se da realidade como um todo globalizado. Por esta razão, o Estudo do 

Meio é apresentado como uma área para a qual concorrem conceitos e métodos de várias disciplinas 

científicas (…) o Estudo do meio está na intersecção de todas as outras áreas do programa, podendo ser 

motivo e motor para a aprendizagem nessas áreas (ME, 2006: 101). 

O programa de estudo do meio salienta a atitude de pesquisa, de experimentação por 

parte do aluno e cabe ao professor valorizar, reforçar, ampliar e iniciar a sistematização dessas 

experiências e saberes, de modo a permitir, aos alunos, a realização de aprendizagens mais 

complexas (ME, 2006: 101). 

Ao longo das regências de estudo do meio, foram abordados os seguintes temas: o seu 

corpo, a saúde do seu corpo, a segurança do seu corpo, o passado do meio local, os seres vivos 

do ambiente próximo, a deslocação dos seres vivos e por fim, o comércio local. 

Numa aula de Estudo do Meio levantando as conceções da turma sobre o sistema 

respiratório, foram questionados sobre o percurso do ar no nosso corpo. As principais respostas 

dadas pelos alunos foram: “O ar entra pela boca ou pelo nariz passa pela garganta e vai para os 

pulmões; O ar entra pelo nariz e passa pela faringe e depois vai para os pulmões.” As respostas 

não estavam completamente erradas, mas era necessário aprofundar um bocado mais acerca 

deste conteúdo. Neste seguimento projetei um power point no quadro para que toda a turma 
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pudesse ler, ouvir e ver o percurso do ar no nosso corpo e posteriormente, aleatoriamente, os 

alunos leram em voz alta para uma melhor compreensão. Após colocarem as suas dúvidas 

resolveram uma ficha de trabalho que foi corrigida posteriormente para conseguir detetar as 

dificuldades de cada aluno. 

Foram afixados, na sala de aula, dois cartazes onde se podia identificar os sistemas 

dados durante as aulas, assim, os alunos sempre que necessário podiam consultá-los para 

esclarecer as suas dúvidas. 

 

 

Expressões artísticas 

 

O domínio das diferentes formas de expressão 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 

próprio na relação com os objectos (ME(b), 2007: 57). 

 

 

 Expressão e Educação plástica 

 

A exploração livre dos meios de expressão gráfica e plástica não só contribui para despertar a 

imaginação e a criatividade dos alunos, como lhes possibilita o desenvolvimento da destreza manual e a 

descoberta e organização progressiva de volumes e superfícies (ME, 2006: 89). 

Quanto à expressão plástica, implica um controlo da motricidade fina que se encontra 

relacionada com a expressão motora, podendo recorrer a materiais e instrumentos diferentes, e 

através do manuseamento, a criança começa a adquirir noção de forma, cor, textura, tamanho, 

entre outros. 

Todas as atividades realizadas surgiram em articulação com outras áreas do currículo. 

Ao longo das aulas de expressão plástica, foi possível experimentar a construção, o 

desenho, pintura, recorte, colagem e a dobragem. É de salientar que a turma não apresentava a 

mesma destreza manual. Cada criança trabalhava de acordo com o seu ritmo, cabendo ao 

professor motivar e ajudar o aluno. 

Para terminar um dos vários dias de estágio e dando inicio à aula de Expressão Plástica 

fomentei a interdisciplinaridade, mais precisamente entre esta e o português. A 

interdisciplinaridade é fundamental para o bom desenvolvimento cognitivo do aluno, ou seja, a 

Escola está hoje confrontada com a necessidade de fornecer quadros de inteligibilidade, 
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princípios globais de compreensão e referência nos quais o aluno possa integrar a 

multiplicidade de informações que, constantemente, lhe chegam pelos diversos meios de 

comunicação (Pombo, 1994: 16). Como no início da semana abordei o texto “os cabelos 

molhados”, achei oportuno a turma realizar um desenho físico da Sofia, personagem principal 

da história. 

 

 

Expressão e Educação dramática 

 

Os jogos dramáticos permitirão que os alunos desenvolvam progressivamente as possibilidades 

expressivas do corpo – unindo a intencionalidade do gesto e/ou a palavra, à expressão, de um 

sentimento, ideia ou emoção. Nos jogos dramáticos as crianças desenvolvem acções ligadas a uma 

história ou a uma personagem que as colocam perante problemas a resolver: problemas de observação, 

de equilíbrio, de controlo emocional, de afirmação individual, de integração no grupo, de 

desenvolvimento de uma ideia, de progressão no acção (ME, 2006: 77). 

Através dos jogos dramáticos, o aluno pode expressar-se e desenvolver a imaginação, 

organizar as ideias e sensibilizar para os valores estéticos. 

Durante a regência os alunos tiveram a possibilidade de realizar vários jogos dramáticos 

utilizando o próprio corpo, músicas e acessórios. 

Para finalizar um dia de aulas, realizei um pequeno jogo inserido na Área de Expressão 

Dramática. Os jogos dramáticos permitirão que os alunos desenvolvam progressivamente as 

possibilidades expressivas do corpo – unindo a intencionalidade do gesto (…). Nos jogos 

dramáticos as crianças desenvolvem acções ligadas a uma história ou a uma personagem (…)  

(ME, 2006:77). Dentro de um saco havia vários nomes de animais e ao chamar um aluno, esse 

teria de retirar um papel e ao ver o nome, teria de o representar perante a turma. Dividi a turma 

em dois grupos para criar uma pequena competitividade saudável. O jogo dividiu-se por várias 

etapas. O primeiro aluno de um grupo dirigiu-se ao centro da sala e retirou um cartão com o 

nome de uma animal. Seguidamente, o aluno tinha de imitar o animal e o primeiro grupo a 

colocar o dedo no ar e acertar no nome ganhava um ponto. Este processo repetiu-se várias vezes 

e os alunos mostraram-se extremamente motivados até porque nos dias seguintes queriam 

repetir a mesma atividade. 
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 Expressão e Educação musical 

 

A prática do canto constitui a base da exploração e educação musical no 1º ciclo. É uma 

actividade e síntese na qual se vivem momentos de profunda riqueza e bem-estar, sendo a voz o 

instrumento primeiro que as crianças vão explorando (ME, 2006: 67). 

As aulas de expressão musical são fundamentais para os alunos e cabe ao professor 

sensibilizá-los para os sons, e ao ser explorado em contexto de sala de aula, favorece a 

socialização, o desenvolvimento da memória, a atenção, o raciocínio, a criatividade, entre 

outros. 

Esta área foi bastante trabalhada. Houve oportunidade de realizar atividades de 

expressão musical com mímica e instrumentos, no acompanhamento de uma canção. 

Realizámos também a audição de músicas alusivas ao tema do natalício no acompanhar dos 

trabalhos executados em expressão plástica. 

No que concerne à área de Expressão Musica optei por realizar uma atividade 

relacionada com os conteúdos do bloco anterior, de forma a haver uma continuidade e 

consolidação dos mesmos. Todos os alunos ouviram e interpretaram a música da “bolacha”, 

aplicando os conhecimentos adquiridos anteriormente. Nesta atividade fomentei a 

interdisciplinaridade.  

 

 

Expressão e Educação físico-motora 

 

O desenvolvimento físico da criança atinge estádios qualitativos que precedem o 

desenvolvimento cognitivo e social. Assim, a actividade física educativa oferece aos alunos experiências 

concretas, necessárias às abstracções e operações cognitivas inscritas nos Programas doutras Áreas, 

preparando os alunos para a sua abordagem ou aplicação (ME, 2006: 35). 

Esta área foi pouco trabalhada, visto na escola existir o Gira-volei
5
. O projeto Gira-Volei 

promove a motivação e o sucesso, uma vez que proporciona um envolvimento divertido, 

competitivo e motivador da própria prática. Sendo este jogo realizado em equipas são repartidas 

as responsabilidades, o que faz com que o seu desempenho e comprometimento seja cada vez 

mais eficaz. 

Contudo foram realizadas atividades favoráveis ao desenvolvimento social e saudável 

da criança. As atividades foram propostas pela professora cooperante.

                                                             
5
 Informação recolhida do caderno do monitor “o Gira-Volei. Fonte: 

http://www.giravolei.com/caderno_monitor/ consultado a 13 de outubro de 2014 às 19horas. 

http://www.giravolei.com/caderno_monitor/
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Conceções das crianças acerca dos 

Mamíferos Domésticos  
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3.1A importância da Educação em Ciências 
 

Para melhorar as práticas educativas o Ministério da Educação, nos anos 90, expandiu o 

programa da Educação Pré-Escolar de modo a cobrir todo o território português. A educação 

pré-escolar foi oficialmente definida como o lugar de desenvolvimento de atitudes e de 

aprendizagem da linguagem, de Expressão artística e de um conhecimento geral do mundo 

(Dionísio & Pereira, 2006: 568). 

A partir da Lei de Bases do Sistema Educativo (LBSE), a lei nº 46/86 artigo 5º, a 

Educação Pré-Escolar traça os seguintes objetivos: 

1. Estimular as capacidades de cada criança e favorecer a sua formação e o desenvolvimento 

equilibrado de todas as suas potencialidades; 

2. Contribuir para a estabilidade e segurança afectivas da criança; 

3. Favorecer a observação e a compreensão do meio natural e humano para melhor 

integração e participação da criança; 

4. Desenvolver a formação moral da criança e o sentido da responsabilidade, associado ao da 

liberdade; 

5. Fomentar a integração da criança em grupos sociais diversos, complementares da família, 

tendo em vista o desenvolvimento da sociabilidade; 

6. Desenvolver as capacidades de expressão e comunicação da criança, assim como a 

imaginação criativa, e estimular a actividade lúdica; 

7. Incutir hábitos de higiene e de defesa da saúde pessoal e colectiva; 

8. Proceder à despistagem de inadaptações, deficiências ou precocidades e promover a 

melhor orientação e encaminhamento da criança. 

 
Qualquer criança pode usufruir da Educação Pré-Escolar, independentemente da sua 

condição familiar, social e financeira, ou seja, contribuir para a igualdade de oportunidades no 

acesso à escola e para o sucesso das aprendizagens (ME(a), 2007: 17). A Educação Pré-Escolar 

não serve apenas para preparar a criança para o ensino obrigatório, mas sim para a direcionar 

para a educação ao longo da vida. 

Segundo Marchão (2012: 36) devemos proporcionar às crianças experiências positivas 

para o seu desenvolvimento global, respeitando as suas caraterísticas e necessidades 

individuais através de múltiplas linguagens e estimulando a sua curiosidade e pensamento 

crítico. Para que todos estes aspetos possam ser desenvolvidos é necessário recorrer ao termo 

“currículo” que não é nada mais do que uma forma simplificada, o que se pretende que o aluno 

aprenda, adquira e interiorize ao longo da sua passagem pelo sistema educativo (Roldão, 1999: 

41). 

Na Educação Pré-Escolar não existe um currículo oficial, mas sim Orientações 

Curriculares para a Educação Pré-Escolar, que como o próprio nome indica são orientações para 

cada Jardim de Infância, em cada sala e com cada grupo. 
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Seguindo a linha de raciocínio de Marchão (2012), quando falamos em currículo no 

Pré-Escolar estamos a falar de um currículo flexível e integrador que passa por atividades 

planeadas ou não e que permite um bom desenvolvimento e aprendizagem da criança. No 

entanto, a idade e o meio em que a criança se encontra inserida é de extrema importância para o 

seu desenvolvimento. 

Como já foi referido anteriormente as OCEPE são como um eixo de organização e 

desenvolvimento do currículo. A intencionalidade do processo educativo que carateriza a 

intervenção profissional do educador passa por diferentes etapas interligadas que se vão 

sucedendo e aprofundando, o que pressupõe: 

1. Observar; 

2. Planear; 

3. Agir; 

4. Avaliar; 

5. Comunicar; 

6. Articular (ME(a), 2007: 25-28). 

 

“Área” é o termo utilizado na Educação Pré-Escolar assim como “área de conteúdo”. 

Esta expressão fundamenta-se na perspectiva de que o desenvolvimento e a aprendizagem são 

vertentes indissociáveis do processo educativo (ME(a), 2007: 47). Como já referi anteriormente 

as áreas de conteúdo são: área de formação pessoal e social, área de expressão e comunicação 

em que se encontra inserido o domínio da expressão motora, dramática, plástica e musical, 

domínio da linguagem oral e abordagem à escrita, domínio da matemática e por fim a área de 

conhecimento do mundo. 

Neste sentido destaco a área do Conhecimento do Mundo. A curiosidade da criança é 

muito estimulada no Pré-escolar através de experiências e contactos com situações novas, uma 

vez que a criança quando inicia a educação pré-escolar já sabe muitas coisas sobre o 

“mundo”, já construiu algumas ideias sobre as relações com os outros, o mundo natural e 

construído pelo homem, como se usam e manipulam os objectos (ME(a), 2007: 79). 

Esta área é encarada como uma sensibilização às ciências, que poderá estar relacionada 

com o meio próximo da criança mas serve também para os saberes sociais, geografia, biologia, 

físico/química, entre outros. 

De acordo com a curiosidade do grupo, a educadora elabora e planifica atividades, 

tendo sempre em conta, no entanto, outros conteúdos que sejam do interesse do grupo. O 

educador escolhe criteriosamente quais os assuntos que merecem maior desenvolvimento, 

interrogando-se sobre a sua pertinência, as suas potencialidades educativas, a sua articulação 

com outros saberes e as possibilidades de alargar os interesses do grupo e de cada criança 

(ME(a), 2007: 83). 



Relatório de Estágio da Prática de Ensino Supervisionada 

 

 

62 
 

O Homem depara-se cada vez mais com os avanços científicos e tecnológicos que 

acabam por influenciar a nossa vida, a sociedade e o mundo. Neste seguimento é fulcral tornar 

os cidadãos mais responsáveis, conscientes e autónomos, capazes de ter uma atitude crítica e 

reflexiva perante o mundo que os rodeia. 

Nesta perspetiva, educadores e investigadores defendem a educação em ciências, para 

todos, no Pré-escolar. A abordagem das ciências neste nível e ensino das ciências não é 

entendido como ensino das ciências, mas sim experiências com uma forte componente lúdica 

(Sá, 2000: 3). Nesta idade apenas são introduzidos diferentes conteúdos científicos básicos de 

forma lúdica para sensibilizar as crianças e despertar para o mundo, como refere Pereira (2002: 

39) a educação em ciência deve desenvolver-se desde cedo interligando conhecimentos 

teóricos, procedimentos específicos e hábitos de pensamento. 

Nos tempos de hoje, a importância das ciências está refletida na Declaração final da 

Conferência Mundial sobre “Ciência para o século XXI: um novo compromisso” realizado pela 

UNESCO (1999: 29) onde se considera (…) que o acesso ao conhecimento científico, a partir 

de uma ideia muito precoce, faz parte do direito a educação de todos os homens e mulheres, e 

que a educação científica é de importância essencial para o desenvolvimento humano, para a 

criação de capacidade científica endógena e para que tenhamos cidadãos participantes e 

informados. 

Segundo este ponto, as ciências desempenham um papel importante na formação dos 

alunos, em que as atividades práticas têm um valor formativo indispensável para o 

desenvolvimento de competências científicas. 

No que respeita o 1º CEB, o Ministério da Educação (2006: 103 – 104) definiu os 

seguintes objetivos para o programa de Estudo do Meio: 

1. Estruturar o conhecimento de si próprio, desenvolvendo atitudes de autoestima e de 

autoconfiança e valorizando a sua identidade e raízes; 

2. Identificar elementos básicos do Meio Físico envolvente (relevo, rios, fauna, flora, 

tempo atmosférico, entre outros); 

3. Identificar os principais elementos do Meio Social envolvente (família, escola, 

comunidade, e suas formas de organização e actividades humanas) comparando e relacionando 

as suas principais características; 

4. Identificar problemas concretos relativos ao seu meio e colaborar em acções ligadas 

à melhoria do seu quadro de vida; 

5. Desenvolver e estruturar noções de espaço e de tempo e identificar alguns elementos 

relativos à História e à Geografia de Portugal; 
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6. Utilizar alguns processos simples de conhecimento da realidade envolvente, 

assumindo uma atitude de permanente pesquisa e experimentação; 

7. Seleccionar diferentes fontes de informação; 

8. Utilizar diferentes modalidades para comunicar a informação recolhida; 

9. Desenvolver hábitos de higiene pessoais e de vida saudável utilizando regras básicas 

de segurança e assumindo uma atitude atenta em relação ao consumo; 

10.Reconhecer e valorizar o seu património histórico e cultural e desenvolver o respeito 

por outros povos e culturas, rejeitando qualquer tipo de discriminação. 

 

Como já foi referido anteriormente, durante muitos anos o ensino das ciências foi 

apresentado de forma descontextualizada e que ao longo dos vários ciclos se centrava apenas na 

memorização (Costa, 1999) valorizando-se os conhecimentos teóricos (conteúdos para serem 

“despejados” nos testes) em vez do que é proposto por Ausubel (1981), em que o mais 

importante é o que o aluno já sabe, ou seja, os conhecimentos adquiridos fora da sala de aula, 

proporcionando aprendizagens significativas, que é aquela em que o conhecimento fica 

incorporado na estrutura cognitiva do aluno, criando uma conexão ao que já existe. 

O conteúdo da área de Estudo do Meio encontra-se dividido em seis blocos: à 

descoberta de si mesmo, à descoberta dos outros e das instituições, à descoberta do ambiente 

natural, à descoberta das inter-relações entre espaços, à descoberta dos materiais e objetos e por 

fim à descoberta das inter-relações entre a natureza e a sociedade. 

A articulação entre os conteúdos dos vários blocos, implica um plano global de 

conceção e que implica um desenvolvimento dos alunos consoante as finalidades nelas 

consagradas. Esta relevância é bem expressa por Coll (1988: 46) (…) há que tomar consciência 

de que o aluno é o mesmo ao passar de um nível para o seguinte e de que a sua escolarização é 

um processo que se estende durante um intervalo temporal muito prolongado. 
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3.2A problemática das conceções alternativas. 
 

Entre os anos 60 e 70 surgiu a valorização do método científico no ensino das ciências. 

Após a reforma educativa quer a nível curricular, quer a nível das práticas de ensino (Santos, 

1998), surgiu um novo modelo de aprendizagem: a aprendizagem pela descoberta e a 

aprendizagem por objetivos. 

Nos dias de hoje defende-se que a aprendizagem tem como principal suporte as 

conceções prévias dos alunos (Duarte, 1999; Moreira, 1999; Santos, 1998), ou seja, cada 

criança, ao longo da sua vida e de acordo com as suas vivências, vai construindo esquemas 

mentais, tornando-se gradualmente mais complexas e organizadas. Esta nova conceção de 

aprendizagem insere-se na corrente epistemológica de natureza racionalista/construtivista. O 

conhecimento não é dado, mas construído (Santos, 1998). 

As conceções prévias dos alunos servem de base para continuar a aprender, construir 

novos significados, tal como preconiza Coll (2001: 57), quando o aluno depara com um novo 

conteúdo a aprender, fá-lo sempre munido de uma série de conceitos, concepções, 

representações e conhecimentos adquiridos no decurso de experiências anteriores, que utiliza 

como instrumentos de leitura e interpretação e que, em boa parte, vão determinar as 

informações a selecionar, a forma de as organizar e o tipo de relações que vai estabelecer entre 

elas.  

Estes conhecimentos prévios são essenciais para a construção de novos significados. 

Uma aprendizagem torna-se mais completa quando a criança articula o que já sabe com o que 

acabou de aprender, ou seja, com a orientação do educador/professor grande parte da atividade 

mental do aluno deve consistir em mobilizar e atualizar os seus conhecimentos anteriores de 

modo a entender a relação que mantém com o novo conteúdo. 

Segundo Miras (2001), as origens das representações variam de aluno para aluno. 

Muitas informações e conhecimentos adquiridos provêm do meio familiar e social, mas também 

de outras fontes, como a leitura, meios audiovisuais e principalmente no meio escolar. O aluno 

pode também recorrer à sua própria experiência para construir o seu conhecimento. 

É de salientar que um aluno em ambiente rural tenha um conhecimento sobre árvores 

mais abrangente do que um aluno em meio urbano, mas não implica que o aluno não tenha 

outros conhecimentos. A conceção construtivista defende que a aprendizagem de conteúdos, em 

que cada aluno já possui uma série de conhecimentos prévios, está organizada e estruturada em 

diversos esquemas de conhecimento. 
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3.2.1 Conceções prévias e aprendizagem 

 

 

3.2.1.1 A aprendizagem social 
 

O construtivismo Piagetiano defende que uma criança, para entender e saciar a sua 

curiosidade do mundo que a rodeia, cria uma variedade de interpretações, ou seja, conceções 

intuitivas, (Carey, citado por Sá, 1990). Através de experiências a criança transforma o seu saber 

em conhecimento científico. 

Para Fonseca (s/d), a criança, para aprender e compreender o mundo recorre a dois tipos 

de linguagem, a maternal e a social. A junção destes dois tipos de linguagem irá criar conteúdos 

e contextos cada vez mais complexos e hierarquizados. 

Para além da linguagem, a interação da criança com o meio social é outro fator 

imprescindível para a sua evolução, uma vez que a criança não aprende por si própria nem é 

construtora exclusiva da sua evolução, ela aprende essencialmente através dos outros, através da 

sua relação com eles. 

A aprendizagem depende não só das atividades que o sujeito (criança) é capaz de 

realizar independentemente mas também das atividades que pode adquirir com a intervenção, 

intencional ou não, dos outros, sendo estes agentes do seu próprio desenvolvimento (Fonseca, 

s/d: 108). Percebe-se assim que todas as crianças possuem um conjunto de experiências e 

saberes que foram acumulando ao longo da sua vida, com contacto com o meio que as rodeia. 

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 (M.E.,2006:101). 

As ideias, fruto de uma construção pessoal e espontânea, ou seja, através das 

aprendizagens denominam-se por alternativas, intuitivas ou prévias. 

O problema das conceções surge da vida quotidiana e progridem ao longo do tempo. 

Desde a década de 80 foram consideradas ideias erradas mas que facilmente se podiam corrigir. 

Nos tempos de hoje, estas ideias adquirem um estatuto diferente. Neste seguimento Duarte e 

Faria (1992), reconhecem que os seres humanos estão naturalmente programadas para explicar, 

categorizar e ordenar conhecimentos para que estes façam sentido tornando esta atividade numa 

construção ativa, de teorias do senso comum que fornecem explicações dos fenómenos do 

mundo. 

O conhecimento que se adquire não é apenas constituído por noções vagas, mas sim por 

uma estrutura conceptual de dupla função: por um lado funciona como instrumento a partir do 

qual cada indivíduo determina as suas condutas e negoceia as suas acções e por outro constitui 
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o substrato preexistente e primordial a partir do qual se processa toda a aprendizagem (Duarte 

e Faria, 1992: 65). 

Entende-se assim que houve uma preocupação em perceber, compreender e interpretar o 

que as crianças e jovens fazem dos fenómenos e situações concretas nas aprendizagens 

escolares e não escolares. Segundo Oliveira (1991), o sujeito elabora representações do mundo 

que os cerca em resposta aos contributos do meio (família, amigos, escola, entre outros). 

Como reitera Oliveira, (1991: 77), as representações são estruturas subjacentes a todo 

o processo de construção de saber. São sínteses mentais de informações, mais ou menos 

carregadas afectivamente, que a pessoa constrói, mais ou menos conscientemente, a partir do 

que ela própria é, do que foi e do que projecta e guia o seu comportamento. 

Em suma, o sujeito transporta consigo conhecimentos privados Oliveira, (1991: 77) que 

têm como base elementos inconscientes. Estes podem constituir um problema epistemológico à 

construção ou reconstrução de conhecimentos públicos (Oliveira, 1991: 77) aceites pela 

comunidade científica. Em meio escolar e mais precisamente na área das ciências é importante o 

professor conhecer e valorizar as conceções dos alunos quando chegam à sala de aula e a partir 

daí ouvir as crianças, de modo a compreender e valorizar as ideias que eles levam para as 

aulas de ciências. Só depois de conhecerem estas ideias poderão decidir o que fazer e como 

fazer o seu ensino (Duarte e Faria, 1992: 66). 

 

 

3.2.1.2 A aprendizagem formal e a mudança conceptual 
 

A mudança conceptual no ensino das ciências é refutar modelos didáticos que ignorem 

ou subestimem a natureza e origem dos conceitos que o aluno já possui (Santos, 1990: 107). É 

pelo contrário, ter em conta ideias e percursos já construídos pelo aluno, nomeadamente 

construídos anteriormente à aprendizagem formal. É entender a aprendizagem conceptual 

como uma mudança entre conceções qualitativas diferentes (Santos, 1990: 107). 

Para Clément (1998) as conceções alternativas têm um papel determinante na mudança 

conceptual do indivíduo. Neste sentido, Clément (2002) classifica os obstáculos de 

aprendizagem em três categorias distintas: os Obstáculos Epistemológicos, que correspondem 

às conceções construídas ao longo do tempo e que entram em conflito com os conhecimentos 

científicos; os Obstáculos Didáticos, que provêm dos conhecimentos que o professor e os 

apoios didáticos, que por vezes são pobres em conteúdo, fornecem aos alunos; e os Obstáculos 

Psicológicos, em que o aluno não aceita as novas conceções científicas e estão ligados ao 

desenvolvimento psicoafectivo do aluno e a relação com a Escola e os Saberes. O mesmo autor 
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defende que para ocorrer uma mudança conceptual é necessário identificar tudo o que possa 

constituir um obstáculo às aprendizagens. 

Apesar de todos estes aspetos, a mudança não é fácil. Santos (1990) refere que a 

mudança de uma ideia implica repensar outras, a mudança conceptual implica também a 

mudança do sistema cognitivo. Dizer que se aprendeu por mudança conceptual é dizer que se 

modificou o quadro mental existente para dar acolhimento a um novo conceito (Santos, 1990: 

109).  

Na mesma linha de pensamento Gunstone (1994) defende que a mudança conceptual 

não implica a substituição de conceções, mas sim uma adição conceptual e não o 

desaparecimento da conceção prévia e é baseada nas experiências pessoais do aluno (Solomon, 

1983). 

 

 

3.2.1.3 O papel do professor na mudança conceptual. 
 

O professor ao conhecer as conceções dos alunos pode adaptar o currículo às 

necessidades de cada um. Para Santos (1990), cabe ao professor “ensinar” aos alunos, pela 

forma como abordam os problemas sozinhos e tendem a não alcançar a mudança conceptual, 

mas com a ajuda de terceiros (colegas de turma, familiares, amigos, entre outros). A ajuda entre 

pares permite que não se tomem como absolutas nem como certas os processos mentais, as 

perceções, as conceções, os conceitos. 

A construção do conhecimento e da aprendizagem são influenciadas pelas conceções 

alternativas, conceções prévias ou conceções intuitivas dos alunos. Como já referi anteriormente 

é o papel do professor utilizar estratégias para envolver os alunos no reconhecimento das 

concepções que possuem, numa avaliação do seu valor e adequação a novas situações, bem 

como na tomada de decisões para a sua reestruturação (Gunstone, 1989, citado por Duarte, 

1993: 20). 

Segundo Duarte e Faria (1992) o professor encaminha os alunos aos conhecimentos 

cientificamente corretos sem nunca ir contra as ideias dos alunos. É determinante na análise da 

situação da sala de aula e na construção do saber dos alunos, ao propor-lhes caminhos e 

ferramentas (Duarte e Faria, 1992: 78). 

Neste sentido, o objetivo do presente estudo é identificar e conhecer as conceções 

alternativas e as dificuldades de aprendizagem que os alunos de 6 anos do Ensino Pré-escolar e 

os alunos do 1º Ciclo de Ensino Básico apresentam relativamente à aprendizagem do tópico 

“Mamíferos Domésticos”. 
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Pretende-se conhecer as noções que os alunos apresentam relativamente a este tópico 

conhecer as dificuldades de aprendizagem para que possam vir a constituir um bom instrumento 

de referência para os professores utilizarem no processo de ensino-aprendizagem. 

 

 

3.3Descrição geral do estudo. 

 
 

No desenvolvimento da nossa Prática de Ensino Supervisionada desenvolvemos um 

estudo cujo objetivo principal era conhecer, classificar e identificar as conceções alternativas 

que as crianças do Pré-Escolar e do 1º CEB apresentam relativamente ao conteúdo “mamíferos 

domésticos”. A investigação cobriu o último ano da educação pré-escolar e todos os anos do1º 

CEB. Segundo Jesuíno (1986: 215), o objectivo da investigação científica é não só descobrir e 

descrever acontecimentos e fenómenos, mas também explicar e compreender por que razões 

tais fenómenos ocorrem. 

Com este estudo pretendeu-se conhecer as diferenças a nível das respostas dos alunos 

antes e durante o ensino formal e também as relações entre os vários anos de escolaridade do 1º 

CEB e os manuais escolares utilizados. 

A investigação científica realizada, assumiu uma vertente de estudo de caso e o 

instrumento de recolha de dados utilizado foi o inquérito por questionário. No nosso 

instrumento foi igualmente utilizado a técnica de expressão por desenho e por expressão verbal 

e oral (no caso do Pré-Escolar e do 1º ano de escolaridade). 

 

 

3.4Seleção da Metodologia 
 

Esta investigação carateriza-se, assim como estudo de caso. Segundo Bell (1997), este 

tipo de investigação é um método que é indicado para aprofundar mais ou menos um objetivo 

num curto espaço de tempo. 

Para Yin (1994), este tipo de investigação adapta-se à investigação em educação. Este 

estudo, como já foi referido anteriormente, foi realizada de forma transversal ao longo do Pré-

Escolar e no 1º CEB, o que possibilita o estudo de um elevado número de indivíduos, num 

determinado espaço de tempo (Bisqueira, 1989). 
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3.4.1 População e amostra 
 

A população contemplada neste estudo é constituída por crianças do Pré-Escolar e do 1º 

CEB (Quadro 9). A amostra selecionada foi realizada em várias escolas (várias públicas e uma 

privada), com caraterísticas socioecónomicas idênticas da cidade da Guarda.  

Os Jardins de Infância selecionados para este estudo foram: 

Jardim de Infância Guarda – Gare; 

Jardim de Infância do Bairro do Pinheiro; 

Jardim de Infância do Bairro da Luz; 

Jardim de Infância das Lameirinhas; 

Jardim de Infância da Póvoa do Mileu. 

 

As escolas do 1º CEB selecionadas foram: 

Escola Básica de Santa Zita; 

Escola Básica de S. Miguel; 

 

Nível de Ensino Número de alunos 

Pré-Escolar 78 

1º ano do 1º CEB 33 

2º ano do 1º CEB 56 

3º ano do 1º CEB 36 

4º ano do 1º CEB 64 

Total: 267 

 

 

A escolha da população foi feita de forma a obedecer apenas a critérios próprios de uma 

investigação quantitativa e qualitativa. 

As formas de inquérito quantitativo e qualitativo são segundo Shaffler & Serlin (2004) 

paradigmas distintos e incompatíveis na investigação educacional. No entanto, apesar de serem 

métodos diferentes, alguns investigadores começaram a utilizar ambos. Como afirma Shaffler e 

Serlin (2004), os métodos qualitativos e quantitativos são em última análise, métodos para 

garantir a apresentação de uma amostra adequada. Ambos constituem tentativas para projectar 

um conjunto finito de informação para uma população mais ampla: uma população de 

indivíduos no caso típico de inquérito quantitativo, ou uma colecção de observações na análise 

qualitativa (…). 

Fonte própria 

Quadro 9- População contemplada no Estudo.  
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As duas formas de inquérito não são incompatíveis, podendo ser utilizadas em 

simultâneo ou sequencialmente, dependendo do estudo que se pretende realizar e dos resultados 

que se pretende obter. 

Em suma, o método quantitativo baseia-se na seleção aleatória dos sujeitos e os 

resultados podem ser quantificados e expressas numericamente e facilita a sua compreensão. O 

método qualitativo assenta na compreensão e na interpretação dos dados, é saber o porquê de 

certos comportamentos, atitudes e valores. Segundo Stake (2007), num projecto de investigação 

qualitativa, os problemas imergem, crescem e morrem. Na investigação quantitativa, à medida 

que uma questão problemática se torna mais refinada ou importante, inicia-se um estudo 

paralelo ou subsequente.  

 

 

3.4.2 Instrumento e recolha de dados 
 

A recolha de dados sobre os mamíferos domésticos realizou-se ao longo do ano letivo 

2013/2014. O inquérito por questionário foi o instrumento de recolha utilizado neste estudo de 

caso e é constituído por duas partes: uma em que a criança desenha um mamífero e outra em 

que responde à seguinte questão: “No planeta Terra existe uma grande diversidade de 

animais. Aos animais que temos em casa chamamos domésticos. Desenha um mamífero 

doméstico. Não te esqueças da legenda.”  

Para Almeida e Pinto (1995) há algumas vantagens ao utilizar este tipo de instrumento: 

1. Atinge grande número de pessoas; 

2. Garante o anonimato; 

3. O investigador não pressiona os inquiridos; 

4. Não há pressão quanto ao tempo da realização do questionário. 

 
Para que o instrumento ficasse mais completo, recorreu-se à entrevista e à respetiva 

transcrição, contribuindo para uma melhor interpretação dos dados referentes às crianças do pré-

Escolar e do 1º CEB pelo facto de estes alunos ainda não possuírem competências no domínio 

da escrita. 

O questionário por desenho tem-se revelado muito útil porque é um veículo privilegiado 

da comunicação (Almeida, 1967, citado em Carvalho et al., 2003). Através deste instrumento as 

crianças não sentem pressão por parte do investigador, como já foi referido anteriormente, mas 

também para as crianças que revelam dificuldades na expressão verbal (Rennie & Jarvis, 1995, 

citado por Carvalho et al., 2003). 

Os questionários foram aplicados em tempos distintos nas várias turmas e com o 

conhecimento e autorização prévia do professor titular. Inicialmente foi lida em voz alta, de 
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forma a poder esclarecer todas as dúvidas e também para evitar a interrupção durante o 

processo. 

Os alunos foram previamente alertados quanto ao objetivo do questionário “não é para 

avaliar os vossos conhecimentos mas sim recolher informações sobre o que já sabem”. 

No caso dos alunos do 2º, 3º e 4º ano não houve grande dificuldade na realização desta 

tarefa, enquanto que, nos alunos do Pré-Escolar e do 1º ano, recorreu-se à entrevista. Estas 

foram transcritas literalmente, procedendo-se à legendagem e à citação integral do conteúdo 

(caso existente). 

 

 

3.4.3 Tratamento de dados 
 

A análise de conteúdo é um método empírico, que depende do tipo de interpretação e do 

que pretende como objetivo (Bardin, 1991). Não existe uma única técnica adequada para todos 

os casos. Todos os casos necessitam de ser considerados únicos e como tal, a técnica utilizada 

tem de ser constantemente reinventada. Os dados são agregados em unidades que permitam uma 

descrição exata das caraterísticas pretendidas no estudo (Bardin, 1991). A partir do momento em 

que se encontra definido o conteúdo, este deve ser colocado num sistema de categorias. Esta é a 

técnica mais utilizada e ajuda a ter uma visão mais simplificada dos dados (Bardin, 1991).  

As respostas dadas no questionário têm de ser interpretadas. A melhor forma para o 

conseguir, é classificá-las por categorias. De realçar que apenas se fez a análise dos desenhos 

das crianças, deixando a questão para outro estudo. 

Assim foram criadas categorias, que sistematizam os dados recolhidos desde do Pré-

Escolar até ao 4º ano de escolaridade. Todas elas refletem as respostas mais frequentes do 

questionário. 

De seguida, apresentam-se as categorias criadas para as respostas dadas através da 

legendagem do desenho: 

A- Tem tudo; 

B- Desenho correto sem legenda; 

C- Confusão de caraterísticas (humanização); 

D- Desenho confuso com legenda incompleta; 

E- Desenho confuso sem legenda; 

F- Não corresponde a um mamífero; 

G- Desenho correto com legenda incompleta; 

H- Não identificável. 
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3.5Resultados e sua Discussão 
 

Após a recolha e análise dos questionários, foi realizada uma leitura interpretativa de 

todas as respostas incluindo também as diversas interpretações dos alunos em que foi aplicada a 

entrevista. Apresentamos, de seguida, alguns dos desenhos e respetivas categorias realizados 

pelas crianças neste estudo. 

 

 

Categorias criadas Desenhos de cada categoria 

 

Na Categoria A encontram-se todos os 

questionários em que o desenho e a legendagem 

estão corretos e completa de acordo com o 

mamífero doméstico escolhido. 

 

 

Na Categoria B encontram-se todos os 

questionários em que o desenho está correto, ou 

seja, consegue-se identificar o mamífero, mas a 

legendagem está ausente 

 

 

Na Categoria C enquadram-se todos os 

questionários em há uma confusão de 

caraterísticas dos mamíferos, uma humanização. 

 

Quadro 10 – Categorias dos desenhos.  
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Na Categoria D estão todos os questionários em 

que os desenhos apresentados são confusos e 

com a legenda incompleta. 

 

 

 

Na Categoria E estão todos os questionários em 

que os desenhos apresentados são confusos e 

sem legenda. 

 

 

 

Na Categoria F estão todos os questionários em 

que os desenhos não correspondem a um 

mamífero doméstico. 

 

 

 

Na Categoria G estão todos os questionários em 

que os desenhos correspondem a um mamífero 

doméstico, mas com legenda incompleta. 
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Na Categoria H estão todos os questionários em 

que os desenhos não são identificáveis. 

 

 

 

 

Posteriormente registou-se a frequência de respostas idênticas, classificando-as na 

respetiva categoria. Os resultados obtidos serão inicialmente apresentados em gráficos e por fim 

analisados em conjunto (Gráficos 6, 7, 8, 9 e 10). Os gráficos são indispensáveis para um estudo 

de caso porque tornam compreensíveis e analisáveis resultados extensos. Através de um gráfico 

tem-se uma visão mais simples e direta. 
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Gráfico 6 – Resultados da Educação Pré-Escolar. Fonte 

própria 

Gráfico 7 – Resultados do 1º ano de Escolaridade. Fonte 

própria 

Fonte própria 
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Quando se analisam todos os resultados dos dois níveis de ensino, não existe grande 

alteração. Mas se compararmos os ensinos Pré-Escolar com o 1º ano de escolaridade, existe uma 

grande discrepância de dados, que pode ser explicado pela forma como as crianças assimilam os 

conteúdos. No Pré-Escolar as crianças parecem demonstrar uma maior capacidade de 

assimilação, enquanto que no 1º ano, apesar da criança continuar a ter uma grande capacidade 

de assimilação dos conteúdos está condicionada pela sobrecarga dos conteúdos lecionados e 

também pela carga horária imposta pelos Agrupamentos. A análise dos resultados dá-nos a ideia 

que houve um retrocesso nos conhecimentos entre o último ano do Pré-Escolar e o 1º ano de 

escolaridade quer a nível do desenho, quer a nível textual (legendagem), verificando-se o 

reaparecimento de conceções que pareciam ter sido abandonadas e terem sido substituídas por 
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Gráfico 8 – Resultados do 2º ano de Escolaridade. Fonte 
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Gráfico 9 – Resultados do 3º ano de Escolaridade. Fonte 

própria 

Gráfico 10 – Resultados do 4º ano de Escolaridade.  Fonte 
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conhecimentos cientificamente corretos. 

Outro aspeto importante é um número elevado de crianças em idade Pré-Escolar que 

referem a humanização dos mamíferos domésticos. Muitas crianças em vez de escrever as 

palavras que caraterizavam os animais, escreveram palavras que definem pessoas, por exemplo: 

- Pernas em vez de patas; 

- Cara em vez de focinho. 

Estas caraterísticas surgem porque muitas crianças estão em constante contacto com os 

animais principalmente cães e gatos e acabam por tratá-los como pessoas. Esta conceção 

mantem-se até ao quarto ano de escolaridade mas em menor escala. 

Este estudo revela que as conceções persistem ao longo dos anos de escolaridade mas 

vão diminuindo. Tal é possível observar na tabela 10 que respeita a categoria A. 

Pode-se admitir que o ensino sobre este tema ainda não sofreu as alterações necessárias 

e adequadas, existindo apenas uma aprendizagem necessária para a avaliação (Oliveira, 1991), 

ignorando os saberes prévios dos alunos. Em contrapartida nos desenhos que se enquadram na 

Categoria B os alunos conseguiram desenhar um mamífero doméstico, mas não os 

identificaram. 

Nas restantes categorias verifica-se que a maioria das crianças possui os seus próprios 

conceitos, mas que pouco a pouco irão ser alteradas/substituídos para conceitos científicos, o 

que se pode verificar no Quadro 11. 

 

 

 

 

CATEGORIA 

 

DESIGNAÇÃO 

Nº de 

alunos 

(Total) 

Ano de Escolaridade 

Pré- 

Escolar 

1º 

Ano 

2º 

Ano 

3º 

Ano 

4º 

Ano 

A Tem tudo. (pelo, cauda, patas, 
focinho, orelhas…) 

69 17 0 7 16 29 

B Desenho correto sem legenda. 103 13 27 29 10 24 

C Confusão de caraterísticas – 

humanização 

16 14 0 0 1 1 

D Desenho confuso com legenda 

incompleta. 

15 10 1 2 1 1 

E Desenho confuso sem legenda. 15 7 1 4 0 3 

F Não corresponde a um 

mamífero. 

11 2 2 3 0 4 

G Desenho correto com legenda 

incompleta. 

27 10 0 6 9 2 

H Não identificável. 12 5 2 5 0 0 

Total por ano de escolaridade  78 33 56 37 64 

TOTAL 268 

Fonte própria 

Quadro 11 – Resultados obtidos da Educação Pré-Escolar e do 1º CEB.  
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Com este estudo pretendeu-se valorizar a temática das conceções dos alunos face ao 

tema “mamíferos domésticos”. Neste estudo, constatou-se que os alunos constroem 

espontaneamente ideias antes, durante e após o ensino formal. Alguns dados obtidos sugerem 

que apesar dos alunos não identificarem e legendarem corretamente, este não é um erro que 

esteja relacionado com a “falta de atenção”, mas sim com as ideias prévias. 

Como sabemos, estas ideias são adquiridas fora do contexto de sala de aula. Estas são 

persistentes, resistentes ao tempo, tornando-se um obstáculo à adequada aprendizagem dos 

conceitos (Alves, 2005). 

Outro ponto igualmente importante é o facto de que em ciências o professor ainda tem 

um papel central na aprendizagem, ou seja, o professor limita-se, muitas vezes, a uma simples 

transmissão de conhecimentos. O processo de aprendizagem ocorre através de um processo de 

acumulação de informação traduzida pela memorização por parte dos alunos. Face a estes factos 

é necessário uma mudança na educação em ciências, nomeadamente na renovação dos 

processos educativos e na forma como se concebe atualmente a aprendizagem. 

O programa do 1º CEB, como já foi referido anteriormente, encontra-se dividido em 6 

blocos. A temática dos mamíferos encontra-se inserida no Bloco 3 – À Descoberta do Ambiente 

Natural do 2º ano. É aqui que é introduzido o conteúdo “os seres vivos do ambiente próximo”, 

apesar de este estar também presente nos outros anos do 1º CEB, assim como no Pré-Escolar, 

mas de forma implícita. 

Segundo o programa de Estudo do Meio (ME, 2006: 116 - 117), o tema é apresentado 

da seguinte forma: 

Os seres vivos do seu ambiente 

- Observar e identificar alguns animais mais comuns existentes no ambiente próximo: 

- (…) 

- Animais domésticos; 

- Reconhecer caraterísticas externas de alguns animais; 

- (…) 

Enquanto que no 3º ano, no mesmo bloco é abordado da seguinte forma: 

Os seres vivos do ambiente próximo 

- (…) 

- Comparar e classificar animais segundo as suas características externas e modo de 

vida. 

- Identificar alguns factos do ambiente que condicionam a vida (…) dos animais (…) 

 

Denota-se que no 2ºano o tema é abordado de forma superficial, limita-se apenas a 
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“observar e identificar” os animais. É feita uma pequena introdução ao tema, favorecendo as 

conceções dos alunos, das suas experiencias diários com o meio em que se encontra inserido. 

No 3º ano o tema é alargado a todos os seres vivos, não estando condicionado ao que o 

aluno conhece. 

Nos manuais escolares do 2º ano a informação é muito escassa, em contrapartida a 

informação do manual do 3º ano apresenta todas as classes dos animais, as suas características 

externas e o modo de vida. Há informação a mais, o que dificulta a aquisição de conteúdos por 

parte dos alunos. 

Cabe ao professor selecionar os vários conteúdos e transmiti-los de forma a que o aluno 

não se sinta sobrecarregado. Para que haja uma boa transmissão de conteúdos é necessário 

conhecer previamente as conceções dos alunos e a partir desse ponto construir uma base para a 

aprendizagem de conhecimentos que vão sendo cada vez mais complexos. 

Num estudo realizado por Yip (1998), apresentado numa revista de Literatura, adverte 

para os seguintes aspetos: 

- Linguagem dos professores; 

- Linguagem dos manuais; 

- Condução da aula. 

O uso de linguagem desajustada por parte dos professores pode levar a uma aquisição 

de saberes errados enquanto que se o docente se ajustar, esta poderá ser um ponto de partida 

para uma aprendizagem bem sucedida usando estratégias específicas para a mudança 

conceptual. 

Esta pequena análise ao programa é fulcral, já que ele é o ponto de partida para os 

professores mas também para a elaboração dos recursos didáticos. 

De uma forma geral, os resultados apresentados podem ser úteis para os professores 

conhecerem as conceções prévias dos alunos. Interessa saber qual a causa que está na origem 

destas conceções e qual a sua lógica de modo a possibilitar a mudança conceptual. 

 

Obstáculos didáticos 

 

O 1º obstáculo prende-se com o facto de os alunos saberem desenhar um mamífero 

doméstico, mas não saberem identificar as partes externas dos diversos animais (patas, pelo, 

orelhas, entre outros). 

Foi também identificado um 2º obstáculo, em que os alunos do 1º ano de escolaridade 

não conseguiram identificar as caraterísticas dos animais domésticos, o que poderá estar 

relacionado com a informação presente nos manuais escolares. 
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No manual do 1º ano as referências ao tópico “mamíferos domésticos” são inexistentes 

como se pode constatar na figura 56. 

Na imagem estão presentes várias classes de animais (Insetos, Aves, Anfíbios e 

Mamíferos), mas não existe uma única referência ao animal mamífero doméstico presente na 

imagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quanto ao manual do 2º ano, é feita uma abordagem mais específica, mas o principal 

foco está relacionado com o revestimento dos animais como se pode ver na imagem 57.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48- Imagem do Manual Escolar do 1º ano Fonte: 

Estudo do Meio 1, Santillana Constância, 2010: 66 

Figura 49- Imagem do Manual Escolar do 2º ano Fonte: Estudo do 

Meio 2, Santillana Constância, 2011: 68 
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É no 3º ano que o conteúdo é abordado de forma mais completa, como atrás foi referido. 

É de ressalvar que é apenas abordado o conteúdo “mamíferos” como se pode ver na imagem 58. 

 

 

 

 

Quanto ao 4º ano de escolaridade não foi possível obter nenhuma imagem do manual de 

Estudo do Meio, já que este conteúdo não está incluído no Programa de Estudo do Meio, logo 

não é abordado. Este pode ser também um dos motivos pelos quais as criança, deste estudo, do 

4º ano tiveram uma regressão relativamente ao 1º e 2º ano no que respeita à apresentação gráfica 

dos mamíferos domésticos. 

Em nenhum dos anos é abordado o conteúdo mamíferos domésticos, o que leva a crer 

que o docente aborda este tema aproveitando os conhecimentos dos alunos. Mais uma vez a 

responsabilidade de algumas temáticas serem ou não abordadas ou serem abordadas com maior 

ou menos profundidade cai sobre os professores e do seu particular interesse/gosto pela temática 

referida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50- Imagem do Manual Escolar do 3º ano Fonte: Estudo do Meio 3, Gailivro, 

2013: 82 
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Conclusão 
 

Findo este relatório significa acabar mais uma etapa do plano de estudo do curso de 

Mestrado em Educação Pré-Escolar e Ensino do 1º Ciclo de Ensino Básico. 

Ao longo do relatório surgiram alguns obstáculos que nem sempre foram fáceis de 

ultrapassar. Um dos obstáculos surgiu no 3º capítulo. A escolha do tema “Conceções 

alternativas das crianças sobre os mamíferos domésticos” inicialmente mostrou-se ser bastante 

acessível. Mas ao longo das diversas pesquisas, tanto em livros como na Internet, verificou-se 

que não há informação suficiente que suporte algumas ideias apresentadas neste relatório o que 

acabou por limitar este relatório. 

No entanto, com a informação disponibilizada espero poder contribuir para um melhor 

desenvolvimento deste tema nas futuras investigações. 

Quanto ao 1º e 2º capítulo, foi imprescindível conhecer as instituições, o corpo docente, 

as auxiliares educativas e os alunos para que se pudesse desenvolver o processo de 

ensino/aprendizagem, uma vez que ser professor é comprometer-se inteiramente com a escola 

em que está inserido e com o sistema educativo de que ele faz parte, em ordem a transformá-la 

numa autêntica comunidade educativa. Ser professor é também educar-se, crescer, 

desenvolver-se com os seus próprios alunos, com a sua escola (Alarcão, 1996: 132). 

Através do estágio tivemos oportunidades de contactar com diversas situações, com o 

que realmente é “dar aulas”, mas sem nunca esquecer a importância da observação porque são 

fundamentais e parte integrante de qualquer boa formação de professores, pois para se formarem 

professores tem que existir uma complementaridade entre a formação académica e a formação 

pedagógica. A observação de situações educativas continua a ser um dos pilares da formação 

de professores, (…) (Estrela, 1986: 61). 

Ao longo das regências um dos aspetos importantes a salientar foi o afeto e carinho por 

parte das crianças/alunos o que é bastante gratificante nesta profissão. As instituições onde se 

realizaram os estágios também foram essenciais para o bom desenvolvimento das regências. 
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Apêndice 4. Planificação 3º ano – 1º CEB 
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