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Resumo 
O relatório que apresentamos foi estruturado segundo os moldes que constituem o 

regulamento da Prática de Ensino Supervisionada (PES) da ESECD. Foi realizado num contexto 
de autoanálise crítica, reflexiva e avaliativa da prática pedagógica desenvolvida no decurso dos 
estágios, na educação Pré-Escolar e no ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico. Podemos e devemos 
ser autores e atores dos nossos propósitos, agindo de acordo com a atividade profissional e, 
também, com os nossos interesses pessoais, assumindo atitudes de autonomia, valoração e 
inovação. 

A proposta pedagógica-didática que se desenvolveu enquadra-se na área da didática das 
ciências, norteada para atitudes e valores de ética pró-ambiental. Concretizaram-se atividades 
práticas-experimentais promotoras de aprendizagens ativas-significativas e de comportamentos 
sustentáveis. 

Neste estudo, além da estagiária e da professora orientadora, interveio um grupo de vinte 
cinco crianças do 1º ano do 1º Ciclo do Ensino Básico com idades compreendidas entre os seis e 
os sete anos, de uma escola da cidade da Guarda. 

O educador/professor deve ser capaz de motivar, cativar e atender às diferentes 
caraterísticas, interesses e ritmos de aprendizagem de cada criança, reconhecendo a importância 
das conceções prévias no processo de ensino e aprendizagem. No processo de ensino e 
aprendizagem deve ser facilitador e promotor de aprendizagens significativas, valores cívicos e 
comportamentos pró-ambientais. Nesta proposta didática foram desenvolvidas seis atividades 
práticas-experimentais, nomeadamente a da germinação de sementes com água potável e água 
poluída. As crianças foram despertas para a aprendizagem por descoberta e desenvolvimento de 
atitudes ecocêntricas. 

Face aos resultados, observados através dos registos escritos, icnográficos e grelhas de 
competências, concluímos que as atividades práticas-experimentais desenvolvidas revelaram-se 
adequadas na aquisição de conhecimentos, de capacidades, atitudes e valores no âmbito da relação 
água-germinação-mundo verde. 

As aprendizagens verificadas revelam que a metodologia aplicada é promotora de atitudes 
de prevenção relacionadas com a hidrosfera e a vida vegetal (mundo verde). 

 

PALAVRAS-CHAVE: Atividades práticas-experimentais, Água, Sementes, Germinação, 

Sustentabilidade 
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Abstract 

This written report was structured according to the norms established by the principle of 
Supervised Teaching Practice of “Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto”. It 
was accomplished in a context of a critique self analysis, reflective and valuated, of pedagogic 
practice, developed during the period of probation in Preschool Education and Primary Education. 
We can and we should be authors and actors of our own proposals, acting according to the 
professional activity and also with our own personal interests, assuming attitudes of autonomy, 
value and innovation. 

The pedagogic-didactic proposal which has been developed, respects the didactic of 
science, guided to attitudes and values of pro-environmental ethics. Practical-experimental 
activities, promoting an active-significant apprenticement and of sustainable behaviour, have 
been accomplished. 

In this study, besides the probationer and the guide teacher, there was a group of twenty-
five children in the Primary Education, aged between six and seven, from a school in Guarda. 

The educator/teacher shoul be able to motivate, captivate and consider the different 
characteristics, interests and rhythms of learning of each child, recognizing the importance of the 
previous conceptions in the teaching-learning process. This process should be a facilitator and a 
promoter of significant apprenticement, civic values and pro-environmental behaviour. In this 
didactic proposal, six practical- experimental activities have been accomplished, such as the 
germination of seeds in potable water and in polluted water. The children woke up to the 
apprenticement by means of discovery and development of ecocentric attitudes. 

We can conclude, by the results observed through the written and iconographic registers, 
and competence grids, that the practical-experimental activities developed, revealed themselves 
appropriate in the acquisition of knowledge, capacities, attitudes and values in the extent of the 
relation water - germination - green world. 

The apprenticeships tested, reveal that the methods applied promote preventive attitudes 
related with hydrosphere and vegetal life (green world). 
 

KEY-WORDS: Practical-experimental activities, Water, Seeds, Germination, Sustainability 
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Introdução 

O presente Relatório de Estágio foi elaborado no âmbito da Unidade Curricular Prática de 

Ensino Supervisionada do Mestrado em Educação Pré-Escolar e Ensino do 1ºCiclo do Ensino 

Básico e retrata o percurso de ensino e aprendizagem enquanto, educador/professor estagiário no 

período compreendido entre fevereiro e junho de 2014 e outubro e janeiro de 2014/2015. A sua 

construção vem, precisamente, ao encontro da incessante procura pelo conhecimento e 

crescimento pessoal, uma vez que, subjacente à sua elaboração, está a reflexão, a investigação e 

a aplicação dos saberes adquiridos, quer durante as aulas teórico-práticas ministradas no Instituto 

Politécnico Guarda (IPG), quer nas práticas pedagógicas cumpridas, sob a orientação atenta dos 

Senhores Professores Supervisores. 

  O período de estágio reveste-se de suma importância na formação do futuro educador 

/professor, uma vez que o coloca dentro do campo de trabalho. Dentro da sala de aula, pela ação 

pedagógica são desenvolvidas experiências pedagógicas, criados objetivos, metodologias e 

estratégias de ensino escolares que o conduzem na aquisição de competências, com vista à sua 

iniciação profissional, ao qual de outra forma não teria acesso. Wilson e D’arcy (citados por 

García,1998:68), definem a iniciação como o processo mediante o qual a escola realiza um 

programa sistemático de apoio a professores para introduzi-los na profissão, ajudá-los a abordar 

os problemas de maneira a fortalecer sua autonomia profissional e facilitar o seu contínuo 

desenvolvimento profissional. 

A Prática de Ensino Supervisionada (PES) decorreu em duas instituições diferentes. A 

primeira desenrolou-se no contexto do 1º Ciclo do Ensino Básico (PES II), no período 

compreendido entre 25 de fevereiro de 2014 a 13 de junho de 2014, na Escola do Ensino Básico 

do Espírito Santo e a segunda no âmbito do Pré-escolar (PES I), entre os dias 6 de outubro de 

2014 a 31 de janeiro de 2015, no Jardim de Infância das Lameirinhas.  

Nesta sequência, o presente relatório encontra-se organizado em três capítulos: 

- O primeiro é respeitante ao enquadramento institucional – organização e 

administração escolar, culminando na caraterização do grupo/turma de Pré-escolar e 

1º Ciclo do Ensino Básico. 

 - O segundo descreve o processo de Prática de Ensino Supervisionada, 

nomeadamente das áreas curriculares que abrange (métodos, estratégias e técnicas), 

com uma breve contextualização legal desta.  

- No que concerne ao terceiro e último capítulo, é apresentada uma proposta 

pedagógica com base em atividades práticas-experimentais, preconizadas na 

perspetiva construtivista, e desenvolvida segundo a metodologia de investigação-
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ação, no âmbito da aquisição de valores cívicos, enquadrada na Educação Ambiental. 

Com a mesma, pretende-se sensibilizar e compreender, de forma globalizante, as 

questões relacionadas com a sustentabilidade da biosfera, nomeadamente a relação 

água-germinação-mundo verde (plantas). Através da realização de atividades 

praticas-experimentais, como a da germinação de plantas, regadas com água potável 

e com adição de poluentes, pretendeu-se proporcionar às crianças a oportunidade de 

perceberem e verificarem, de forma integrada, a relevância da necessidade de não 

poluir a água e por conseguinte o ambiente.  

Por fim apresenta-se a conclusão sobre todo este processo de ensino e aprendizagem e que 

resultou na elaboração deste documento que agora apresentamos.  
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Enquadramento Institucional 
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1.1. Contextualização 

A escola, em colaboração com a família e a sociedade constitui-se como o cerne da 

educação. É nela que a criança deve desenvolver todo um conjunto de competências, necessárias 

à sua integração e atuação, enquanto futuro cidadão interventivo, critico, livre e solidário. A Lei 

de Bases do Sistema Educativo (LBSE) (Lei nº 46/86 de 14 de outubro, art.1º:3067), preconiza o 

direito à educação de forma gratuita e universal, enfatizando que as instituições escolares devem 

ser inclusivas e propiciar a igualdade de oportunidades, sendo: 

(…)o sistema educativo um conjunto de meios pelo qual se concretiza o direito à 

educação que de exprime pela garantia de uma permanente acção formativa orientada 

para favorecer o desenvolvimento global da personalidade, o progresso social e 

democratização da sociedade.  

O sistema educativo abrange a Educação Pré-escolar, a Educação Escolar e a Educação 

Extra - Escolar. Assim sendo, e dando realce as duas primeiras grandes etapas da escolaridade de 

uma criança, vejamos o que compete a Educação Pré-escolar e ao 1ºciclo do Ensino Básico. 

A educação pré-escolar, no seu aspeto formativo, é complementar e/ou supletiva da ação 

educativa da família, com a qual deve estabelecer estreita cooperação. A sua frequência é 

facultativa no reconhecimento de que no nível etário a que se destina, 3 aos 6 anos, cabe à família 

um papel essencial no processo educativo, uma vez que:  

(…)a educação pré-escolar é a primeira etapa da educação básica no processo de 

educação ao longo da vida, sendo complementar da ação educativa da família, com a 

qual deve estabelecer estreita cooperação, favorecendo a formação e o 

desenvolvimento equilibrado da criança, tendo em vista a sua plena inserção na 

sociedade como ser autónomo, livre e solidário (Silva, 2007:15). 

Quanto à sua rede, a Educação Pré-escolar é constituída por instituições próprias, de 

iniciativa do poder central, regional ou local e de outras entidades, coletivas ou individuais 

(LBSE, nº46/86, art. 5º). 

No que se refere ao 1ºCiclo do Ensino Básico, este é universal, obrigatório e gratuito1. O 

1º Ciclo compreende quatro anos de escolaridade, com idades normais de frequência dos 6 aos 9 

anos, proporciona um ensino globalizante da responsabilidade de um único professor, auxiliado 

por outros professores especializados em áreas específicas como sejam as do ensino de línguas 

estrangeiras, de educação física, de tecnologias de informação ou artísticas.  

 Tem como grande papel o enriquecimento da linguagem oral e a iniciação da 

aprendizagem da leitura, escrita, aritmética, cálculo e a aquisição de noções básicas do meio físico 

                                                           
1  A gratuitidade do ensino básico abrange propinas, taxas e emolumentos relacionados com a matrícula, 
frequência e certificação, bem como o transporte escolar. 
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e social, expressões plásticas, dramática, musical e motora.   

Cabe ao professor, neste ciclo de ensino, promover uma formação globalizante do aluno, 

de forma a que o mesmo adquira aprendizagens com significado devido, como é referido na LBSE 

nº46/86, art. 7º (alínea a), o professor deve: 

 Assegurar uma formação geral comum a todos os portugueses que lhes garanta a 

descoberta e o desenvolvimento dos seus interesses e aptidões, capacidade de 

raciocínio, memória e espírito crítico, criatividade, sentido moral e sensibilidade 

estética, promovendo a realização individual em harmonia com os valores da 

solidariedade social.  

Tornando-se fundamental que o professor /educador aplique objetivos que estruturem bases 

do conhecimento científico e cultural, ou seja Assegurar que nesta formação sejam 

equilibradamente interrelacionados o saber e o saber fazer, a teoria e a prática, a cultura escolar 

e a cultura do quotidiano (LBSE nº46/86 de 14 de outubro, art. 7º (alínea b)). 

Os estágios da PES I e PES II foram desenvolvidos em instituições pertencentes à rede 

pública concretamente ao Agrupamento de Escolas Afonso de Albuquerque da Guarda. A atuação 

dos educadores/professores fundamenta-se num conjunto de projetos, neste caso, criados pelo 

referido agrupamento de escolas.  

O papel do Agrupamento Escola é o de dar uma maior autonomia às escolas, em que o 

Ministério da Educação e Ciência reconhece que, mediante certas condições, podem gerir melhor 

os recursos educativos de forma consistente com o seu Projeto Educativo e favorecer um percurso 

sequencial e articulado dos alunos abrangidos pela escolaridade obrigatória numa dada área 

geográfica, visto que os Agrupamentos integram estabelecimentos de ensino de um mesmo 

concelho, caminhando todos para um projeto comum (Projeto Educativo de Agrupamento). Deste 

modo superam situações de isolamentos de estabelecimentos, ou seja, todos os membros do 

Agrupamento entram em convergência de objetivos, contribuindo para a melhoria da qualidade 

de ensino.  

Competindo ao Agrupamento a elaboração de documentos segundo os quais se norteia a 

sua atuação, tais como: o regulamento interno (define o regime de funcionamento do agrupamento 

de escolas, de cada um dos seus órgãos de administração e gestão, das estruturas de orientação e 

dos serviços administrativos, técnico-pedagógicos, bem como os direitos e deveres de toda a 

comunidade educativa); o projeto educativo (consagra a orientação educativa do agrupamento, 

elaborado e aprovado pelos seus órgãos de administração e gestão); o projeto curricular do 

agrupamento (define o currículo como o conjunto de aprendizagens e competências a desenvolver 

pelos alunos ao longo da sua frequência, de acordo com os objetivos consagrados na LBSE); o 

plano anual de atividades (em função do projeto educativo, define os objetivos, as formas de 
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organização e de programação das atividades de cada estabelecimento do agrupamento, 

procedendo também à identificação dos recursos necessários à sua execução. Nele constam todas 

as atividades programadas no início do ano letivo e calendarizadas de acordo com os conteúdos 

a lecionar); o orçamento (no qual, de forma discriminada, se preveem as receitas a obter e as 

despesas a realizar pelo agrupamento de escolas); o relatório anual de atividades, a conta de 

gerência e o relatório de autoavaliação (documentos para efeitos de prestação de contas). 

O regime de administração e gestão é concretizado por órgãos próprios, aos quais se 

aplicam os princípios e objetivos (DL nº75/08 de 22 de abril art.3º e 4º).   

1.2. Caracterização do Meio 

As instituições onde decorreu a PES I e PES II localizam-se na cidade da Guarda. A criança 

recebe do meio um conjunto de estimulações (…). Pela sua actividade pessoal a criança explora 

o meio, aprende muitas coisas, descobre relações de ordem causal (…) e o meio educa-a de uma 

determinada maneira (Mialaret, 1980:14). 

A cidade (figura n°1) foi fundada a 27 de Novembro de 1199, através do Foral atribuído 

por D. Sancho I. A sua 

fundação atendeu à 

necessidade de um 

centro administrativo 

de comércio, 

organização e defesa 

da fronteira da Beira 

contra os reinos do 

centro da Península Ibérica, nomeadamente o Reino de Leão e Castela de Espanha. Terá sido a 

este propósito que se apelidou de Guarda.  

A Cidade cativa quem sabe desvelar a alma das cidades. Chamam-lhe a cidade dos cinco 

éfes: Forte – por possuir a torre do castelo e as suas muralhas demonstram a sua força -, Farta - 

devido à riqueza do vale do Mondego que garante sabores divinos em mesas ricamente 

abastecidas -, Fria – pelo seu clima de montanha - Fiel – por Álvaro Gil Cabral recusar a entrega 

das chaves da cidade ao rei de Castela, durante a crise de 1383-85 - Formosa - pela sua beleza 

natural.  

 Minha terra alta de azul e neve, 
 Como te quero e tão mal te julgam! 
 Outros te dizem falsa porque lhes faltas 
 E só a mim te dás; 
 Chamam-te feia porque só a mim sorris 
 Mas, em paga, reconhecem-te forte 

Figura nº 1 - Cidade da Guarda. 
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 Porque me és fiel! 
 E se te encontram fria é no Inverno, 
 Quando te despem, 
 Quando já não és farta porque lhe deste os frutos… 

 
(Montemor, citado por Rodrigues, 1977:15) 

O facto de, para além de guardense, ser usado o gentílico egitaniense deve-se à circunstância 

da Diocese da Guarda ter resultado da transferência da mesma, em 1250, de Idanha, a antiga e 

relevante cidade romana da Egitânia, abandonada na época das invasões e lutas contra os mouros, 

porque a sua localização, em plena fronteira, a expunham a raides, quer de mouros, quer de cristãos 

e a tornaram difícil de defender. A cidade da Guarda, fundada em posição muito estratégica, retirou 

a Idanha a posição primordial da Beira Interior. 

Foi a sua posição de destaque, face ao território envolvente e compreendendo a 

importância de uma cidade poderosa, que levou D. Sancho I (povoador e protetor) (figura n°2) 

a conceder o Foral à Guarda, em 27 de Novembro de 1199, visando o seu desenvolvimento e 

prosperidade. Ressalte-se que: 

 (…) antes de receber o foral mais não seria que uma comunidade de 

pequena dimensão, dinamizada por colonos da região, mas também por 

alguns francos, guardados por qualquer atalaia ou torre - uma guarda - 

que vigiava a circulação de gentes e bens que percorriam a via 

colimbriana, o principal eixo de penetração no planalto beirão (Coelho, 

citado por Ferreira, 2000:7).  

A cidade, nomeadamente o planalto que o Centro Histórico 

ocupa, teve início na época medieval, com os alvores da 

nacionalidade portuguesa. Foi sobretudo com o avanço do 

processo da Reconquista até à linha do Mondego, com a conquista 

da cidade de Coimbra, que os monarcas portugueses se 

preocuparam com a criação de mecanismos de defesa, que 

permitissem a formação de barreiras face aos avanços, almóadas e leoneses, para territórios 

recentemente conquistados. Assim, à época, a instalação de pequenas comunidades em locais 

estratégicos, as atalaias, era um processo natural de defesa da fronteira e das portelas naturais.  

Este foi o caso da cidade da Guarda, cuja génese corresponde a uma pequena fortificação, 

conhecida como a Torre Velha, localizada na zona do Torreão, pertencendo esta ao Castelo e às 

Muralhas. Segundo Rodrigues (2000:74): 

 A Guarda era cercada de muralhas de cantaria, de maior ou menor altura, conforme 

o local o exigia, tendo, como obras de defesa, o fosso exterior em alguns pontos onde 

o terreno o permitia e, além do Castelo que ficava dentro delas e na parte mais elevada, 

Figura nº 2 - Estátua do D. 
Sancho I. 
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três torres, uma delas mais baixa e menos sólida do que as outras. 

Relativamente à localização, este Concelho encontra-se na província da Beira Alta. Devido 

à Torre de Menagem se situar a 1056 metros acima do nível do mar, é a cidade mais alta de 

Portugal. Encontra-se edificada nas faldas da Serra da Estrela (1991m), outrora Montes 

Hermínios Maiores, continuidade geográfica mais ocidental do sistema montanhoso Lusitano-

Castelhano. Está rodeada de depressões, onde correm rios como o Mondego, o Zêzere e o Côa 

que, desde os alvores da Humanidade, facilitaram a vida, quer pelas condições do clima, quer 

pela generosidade de recursos. Encontra-se numa área de comprovada ancestralidade humana 

(Rodrigues, 1977).  

Constituído, atualmente, por 43 freguesias, devido à reorganização territorial do ano 

(2012), uma destas urbanas e as restantes rurais, o Concelho da Guarda destaca-se pela riqueza 

paisagística, histórica e patrimonial que o caracterizam. Existe na Guarda, um vasto património 

cultural, com vestígios de comunidades humanas, desde tempos remotos. Este é composto por 

igrejas, solares, pontes, pelourinhos, achados arqueológicos, cruzeiros e ruínas de castelos. 

Estudar e conhecer é essencial na tomada de consciência do passado, que é de todo o interesse 

preservar. 

A Sé da Guarda (figura n°3) é o melhor símbolo da cidade. Atanásio (citado por Rodrigues, 

1977:69), carateriza-a como um monumento:  

sóbrio e cheio de personalidade como o povo 

serrano, tem o ideal da sua gente, tem a beleza 

inconfundível da serra, nas formas artísticas do 

granito escuro, onde perpassa a majestade dos 

antigos fidalgos beirões, rudes e francos, leais e 

fortes, simples e místicos. As formas esguias do 

gótico apontam para o alto, símbolo de ideais 

elevados, altruístas e generosos. 

No que diz respeito à gastronomia regional, o frio, a abundância de caça e pesca, a atividade 

agrícola e a pastorícia, levaram os habitantes da Guarda a desenvolverem uma culinária bem 

característica e baseada fundamentalmente nos recursos endógenos. Assim, temos pratos como a 

perdiz, a lebre, o coelho, o javali e a truta. Para os dias frios de Inverno temos os pratos pesados, 

à base de grão, feijão, farinha de milho, de enchidos e o cabrito dos pratos mais tradicionais. Para 

Figura nº 3 - Sé da Guarda. 
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acompanhar estes pratos abundam vinhos na 

região. O queijo de ovelha é também um ícone 

da região. Recentemente foi criada uma marca 

de pastelaria, o famoso pastel D. Sancho, 

elaborado a partir da combinação do queijo com 

o doce (figura n°4).  

Em termos económicos, o Concelho da 

Guarda pode caracterizar-se como um concelho 

rural, pois na maior parte das suas freguesias a 

agricultura e a criação de gado ocupam lugar 

preponderante na economia familiar de tipo 

tradicional. Em algumas aldeias do concelho da 

Guarda, a atividade pastoril e o fabrico artesanal de queijo, representaram durante décadas o 

sustento de muitas famílias, assim como um importante fator de desenvolvimento (Isidro, 2009: 

4). Contudo, na sede do concelho se possa aferir que a indústria e o sector dos serviços começaram 

a ocupar um lugar de destaque. Também o fabrico industrial dos cobertores de papa e das mantas 

de lã demonstrou grande importância nesta região ainda no séc. XX, com fábricas em localidades 

como nos Trinta, em Meios, Maçainhas e Vale de Estrela (Rodrigues, 2004:27). 

No meio rural envolvente, o peso da agricultura para autoconsumo é, ainda, muito elevado, 

não havendo por isso um rendimento familiar capaz de responder às necessidades económicas, o 

que obrigou muitas das famílias a emigrar. Tratando-se de uma agricultura tradicional, a criação 

de gado assume, não raras vezes, um complemento à atividade principal. 

A implementação de medidas conducentes à especialização da pastorícia ganhou novo 

ânimo naqueles que veem no queijo da serra a sua principal fonte de rendimento. 

As unidades estruturais instaladas na cidade vieram aumentar a percentagem de população 

no setor secundário, bem como no terciário. Atualmente, as principais unidades empregadoras 

são a Gelgurte e a Coficab, embora haja algumas unidades implantadas no parque industrial da 

cidade e no complexo recentemente criado PLI. Atualmente a cidade tem vindo a ser considerada 

o principal ponto de ligação terrestre de Portugal a outros países da Europa, sendo servida por 

uma boa rede viária, nomeadamente a A25, IP2/A23 e ainda pelas linhas ferroviárias da Beira 

Alta e da Beira Baixa. Em termos de evolução demográfica, as últimas décadas do século XX 

caraterizaram-se por uma desertificação das aldeias circundantes, o que provocou o 

envelhecimento da população nas mesmas e um forte acréscimo populacional na cidade. Os dados 

estatísticos permitem verificar que o aumento da população se deu por deslocação e não por 

aumento de número de nascimentos. 

Figura nº 4 - Alguns pratos típicos da Guarda. 
Fonte: www.degostar.net. 
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Atualmente a densidade populacional diminuiu, embora os dados sejam de 2011, como se 

observa na tabela seguinte: 

Tabela nº 1 - Número médio de indivíduos por km2. 

Fonte: http://www.pordata.pt/DB/Municipios/Ambiente+de+Consulta/Tabela 
 

Segundo os censos 2011 possui 26 565 habitantes no seu perímetro urbano. Apesar de não 

haver dados mais recentes, quem mora na cidade vai-se dando conta de que a população tem 

decrecido nos últimos anos. A causa pode ser atribuída à emigração dos indivíduos que, devido 

ao encerramento das empresas, procuram melhorar as condições de vida em outros locais (dentro 

ou fora do país).  

Segundo a classificação de Jean Tricart e André Cailleux, Portugal integra-se na chamada 

zona florestal das latitudes médias e dentro desta no domínio mediterrâneo (Lema e Rebelo, 

1996:117). Contudo, a topografia produz efeito direto no Clima. Ganho (1992), refere que a 

influência da topografia pode ser tão forte que a magnitude da Ilha de Calor acaba por depender 

mais da morfologia local do terreno do que do complexo térmico urbano. A cidade da Guarda é 

um caso efetivo dessa constatação. As suas caraterísticas climáticas estão intimamente 

relacionadas com o seu posicionamento geográfico, possuindo verões quentes e curtos, Invernos 

prolongados e frios – grandes amplitudes térmicas anuais e diurnas, o total da precipitação não é 

elevado, ocorrendo no Verão alguns meses secos. Estamos, por isso, no domínio das terras frias 

onde o falar do povo dita o seguinte provérbio: onze meses de Inverno e um de inferno. 

A natureza deste clima fez da Guarda uma das melhores estâncias de tratamento de doentes 

com tuberculose, daí que fosse aqui implantado o: 

 antigo Sanatório Sousa Martins, projectado no início do século XX por Raul Lino e 

instituído na Guarda, cujo clima favoreceria a cura de doenças respiratórias graves, 

foi a primeira instituição criada de raiz para a assistência a doentes com tuberculose, 

tendo-se constituído como um complexo hospitalar de referência nas áreas social, 

científica e arquitetónica. (Sequeira, citado pelo Jornal Público, 2014) 

Em relação à rede educativa do Concelho da Guarda, esta é constituída pelo Agrupamento 

de Escolas da Sé e o Agrupamento de Escolas Afonso de Albuquerque com todos os níveis de 

ensino. No âmbito do ensino particular e cooperativo, encontram-se, nesta cidade, a Escola 

Regional D. José Dinis da Fonseca e a Cooperativa para a Educação e Reabilitação de Cidadãos 

Inadaptados - Guarda CRL – Guarda (CERCIG). 

Nº médio de indivíduos por Km2 

Anos 2001 2011 

Guarda 60.1 59.7 
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Os alunos contam ainda com o Ensino Superior – Instituto Politécnico da guarda, 

constituído pela Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto, Escola Superior de 

saúde, Escola Superior de Tecnologia e Gestão, Escola Superior de Turismo e Hotelaria, Unidade 

de Investigação para o Desenvolvimento do Interior, criado com vista ao desenvolvimento e à 

fixação de população na região. 

As instituições de educação Pré-Escolar e ensino do 1º Ciclo, da cidade, pertencem aos dois 

Agrupamentos existentes e distribuem-se pelos diferentes bairros urbanos e algumas zonais rurais, 

respondendo às necessidades educativas da população. 

Relativamente a serviços e infraestruturas de natureza Sociocultural, a cidade dispõe dos 

seguintes, que podem ser usados pela educação Pré-Escolar e ensino do 1º Ciclo: 

 Biblioteca Eduardo Lourenço – é um espaço que pode ser aproveitado para os alunos 

requisitarem livros (do Plano Nacional de Leitura e não só), e participarem em 

atividades educativas propostas pela própria biblioteca. 

 Museu da Guarda – os alunos têm oportunidade de realizar visitas ficando assim a 

conhecer de perto a história da Cidade. 

 Grupo de Teatro Aquilo – os alunos podem encenar peças de teatro integradas nas áreas 

das expressões e não só Teatro Municipal da Guarda (TMG) - Este espaço proporciona 

muitas vezes às escolas da cidade atividades pedagógicas muito interessantes 

direcionadas para as diferentes áreas. 

 Associações Culturais e Desportivas como o Pavilhão Desportivo de São Miguel; Estádio 

Municipal; Piscinas Municipais - podem aqui ser realizadas aulas de desporto de uma 

forma diferente. 

1.3. Caraterização das Instituições da Prática de Ensino Supervisionada 

Na memória de todas as pessoas que frequentaram o Jardim de Infância e a Escola surgem 

algumas imagens: o educador, os desenhos criados, o professor, o livro, o caderno e os pares. No 

quotidiano de cada criança, estas mesmas componentes condicionam fortemente, o 

desenvolvimento das suas aptidões naturais e também a atitude infantil de gostar ou não de 

aprender. Em suma, o comportamento futuro do aluno, do adolescente e do adulto, perante novas 

experiências de aprendizagem. O Jardim de Infância e a escola são, pois, o lugar onde ocorre a 

aprendizagem e o desenvolvimento nos seus múltiplos aspetos, uma vez que estes se interligam. 

Deste modo, a escola deve ser, cada vez mais, uma organização complexa, 

diversificada e aberta. Complexa por ter de agir em múltiplos e variados recursos, 

quer humanos, quer materiais. Diversificada por desenvolver um largo espectro de 
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actividades e projectos. Aberta pois deve estar em relação de permuta e partilha com 

a comunidade e a administração onde se integra (Nóvoa 1992:97). 

1.3.1. Ensino Pré-escolar – Jardim de Infância das Lameirinhas 

O Jardim de Infância das Lameirinhas (figura n°5) é um Estabelecimento de Educação Pré-

Escolar da Rede Pública pertencente 

ao Agrupamento de Escolas Afonso de 

Albuquerque. Situado na cidade da 

Guarda, mais precisamente na Rua das 

Flores, no bairro periférico 

denominado Lameirinhas, depende da 

administração central e local. Aqui se 

desenvolvem atividades regulares de 

carácter pedagógico e lúdico. Acolhe crianças dos três aos seis anos de idade e funciona integrado 

num edifício do 1º Ciclo do Ensino Básico.  

Iniciou a sua atividade educativa em 1986, apenas com uma sala de atividades, possuindo 

um lugar de contratação de educadora e um de auxiliar de ação educativa, em instalações alugadas 

e pertencentes á Associação Desportiva e Recreativa das Lameirinhas, tendo permanecido nas 

mesmas durante três anos. Em Portugal, a Educação Pré-escolar e a importância da sua frequência 

são realidades recentes, como citado no documento A Educação Pré-Escolar e os Cuidados para 

a Primeira Infância em Portugal (2009:19): 

 Só em 1973, na fase marcelista e de uma certa abertura do regime, com a lei que 

aprova a Reforma do Sistema Educativo (Lei nº 5/73,de 25 de Julho), a educação 

pré-escolar é novamente reconhecida como parte integrante do sistema educativo 

(…) tendo a Lei nº 5/77, de 1 de Fevereiro, criado o sistema público de educação 

pré-escolar. 

Todavia o Jardim de Infância de Lameirinhas foi dos primeiros a ser fundado na cidade da 

Guarda. Em 1997 surge, incorporada no mesmo, a Componente de Apoio à Família (CAF), em 

regime de experimentação, através de um protocolo do Instituto de Emprego e a Direção Regional 

de Educação do Centro para responder de forma abrangente às necessidades dos pais que tinham 

horários laborais incompatíveis com o horário regular da instituição (das, 7: 45h às 9: 15h – 11: 

45h às 14: 15h – 15: 45h às 18: 45h) precavendo-se o alargamento do horário do Estabelecimento 

de Ensino. Este facto motivou a crescente procura por este serviço educacional. É de referir que, 

a designação deste serviço foi entretanto alterada para Atividades de Animação e Apoio à Família 

(AAAF) e depende da autarquia local.  

Figura nº 5 - Jardim de Infância das Lameirinhas. 
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O Jardim de Infância está integrado, como anteriormente referido, na Escola do 1º Ciclo 

Básico, pelo que há muitos equipamentos que são partilhados. Como nos salienta Nóvoa (1992), 

o Pré-Escolar constitui uma organização em que há uma dependência entre a estrutura formal e 

as interações produzidas, e que as características organizacionais distinguem alguns aspetos que 

se interpenetram: a estrutura física, a administrativa e a social, isto é, os recursos físicos de uma 

escola podem incluir toda uma extensa gama de espaços e equipamentos essenciais à educação.  

O edifício escolar sofreu, recentemente, obras de remodelação e beneficiação, pois segundo 

a LBSE (Lei nº 46/86 de 14 de outubro, art.39º), os edifícios escolares devem ser arquitetados na 

ótica de um equipamento integrado e ter flexibilidade suficiente, que permita, sempre que 

possível, a sua utilização em diferentes atividades da comunidade e a sua adaptação em função 

das alterações dos diferentes níveis de ensino, do currículo e métodos educativos. 

O Jardim de Infância/escola possui três pisos, constituídos por um hall de entrada, que 

permite o acesso ao andar superior e inferior, uma sala de aula, duas salas de atividade pedagógica 

pertencentes à Educação Pré-Escolar, uma destinada a atividades de animação e apoio à família, 

uma pequena sala para educadores, uma para professores, três blocos WC e uma biblioteca. Na 

instituição podemos ter acesso a diversos materiais manipuláveis/específicos, que se revelam 

cruciais para a Prática Pedagógica. Como fundamenta Montessori (1948), a utilização de 

materiais é fundamental para auxiliar a criança na construção dos seus próprios conhecimentos.  

O ambiente dos pequeninos configura-se como resultado de uma série de variáveis 

geradas ao pôr em relação os sistemas naturais e socioculturais presentes em cada 

contexto, que determinam um ecossistema idiossincrático que condiciona o 

desenvolvimento de cada grupo humano (Arribas, et al., 2004:7). 

 O contato com a natureza é também um meio privilegiado de novas experimentações em 

que a criança usufrui de numerosos e ricos intercâmbios assentes em processos de socialização. 

Neste caso destaca-se o espaço nas costas do imóvel, onde inclusivamente ainda se lavoura a terra, 

tratando-se de um ambiente privilegiado para observar as transformações da natureza, a 

mudança das estações, as alterações de clima, os fenómenos atmosféricos: vento, chuva, calor 

(Arrib,as, et al., 2004:376). 

A sala de AAAF é a área em que decorrem as refeições e embora não sendo vocacionado 

por excelência para a Expressão Motora, é neste espaço que esta ocorre, uma vez que cumpre os 

requisitos básicos para satisfazer os seus objetivos. Serve também de zona de entretenimento e 

acolhimento das crianças. Possui boas condições físicas e encontra-se apetrechada de materiais 

didáticos favoráveis ao desenvolvimento de atividades quer livres, quer programadas pelas 

funcionárias que ali desenvolvem a sua atividade profissional de animação. Como preconiza, 

Zabalza (1998:244): 
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A Educação Infantil precisa de espaços abertos amplos, com possibilidade de áreas de 

encontro de crianças de diversos grupos e eliminação de barreiras arquitectónicas. 

Dispor de espaços diferenciados possibilita uma organização muito mais polivalente 

da dinâmica de trabalho.  

No que se refere aos recursos humanos, a docência do jardim está assumida por duas 

Educadores do Quadro de Agrupamento, cada uma responsável por um grupo etário, uma 

Educadora Ensino Especial, duas Assistentes Operacionais, que dão apoio a cada uma das salas e 

asseguram a limpeza das mesmas. A componente de apoio à família é assegurada por uma 

animadora sociocultural e duas assistentes operacionais que desempenham as funções do 

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

No que concerne aos horários a instituição regeu-se da seguinte forma:  

    Horário do Jardim de Infância:  

 Das 8h até às 18h00m. 
 

  Horário da Componente Letiva: 
 Parte da manhã: 9h até às 12h. 

 Parte da tarde: 14h até as 16h. 
 

Horário da Componente de Apoio à Família: 

 Parte da manhã: 7h45m até às 9h. 

 Hora de almoço: 12h até às 14h. 

 Parte da tarde: 16h até às 18h45m. 

1.3.2. Ensino do 1ºciclo do Ensino Básico – Escola do Espírito Santo 

A Escola do Espírito Santo (figura n°6) situa-se na Rua Paiva Couceiro e nasceu de uma 

habitação do século XVII (fora da 

Muralha), com varanda, que foi residência 

do Pároco da cidade. No local teria havido 

uma capela dedicada ao Espírito Santo e, 

daí, a tradição manter aquela designação 

toponímica. 

É um edifício de Plano Centenário 

Urbano, pertencente ao Agrupamento de 

Escolas Afonso de Albuquerque e embora 

já com alguma idade, encontra-se bem conservado, pois, sofreu obras de remodelação há poucos 

anos. Possui um hall de entrada e uma escadaria que interliga as quatro salas de aulas, distribuídas 

Figura nº 6 - Escola do Espírito Santo. 
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por dois pisos, uma sala para ensino especial, que serve também de biblioteca, um pequeno recinto 

onde se encontra a fotocopiadora e algum material didático, um salão polivalente, que é utilizado 

para as atividades de Expressão Físico - Motora e como espaço de recreio, quando as condições 

atmosféricas não permitem ir para a rua. O Hall de entrada, para além do pátio exterior é o espaço 

físico pelo qual pais e crianças estabelecem o primeiro contacto com jardim-de-infância, pelo que, 

quanto mais acolhedor, mais organizado e bem decorado se encontrar, mais cativa a atenção das 

crianças e desperta nelas a vontade de todos os dias caminhar para a sala e 

atividades/aprendizagens. Arribas, et. al.,(2004:368), corroboram esta ideia ao afirmarem que, a 

entrada tem um papel essencial, na medida em que pode contribuir para despertar na criança 

uma atitude positiva em relação ao novo ambiente. 

No que concerne a locais para a higiene esta instituição mostra-se muito bem equipada. É 

detentora de oito instalações sanitárias, duas das quais para professores, um duche e um 

logradouro/pátio que circunda todo o edifício.  

O salão Polivalente, não sendo vocacionado por excelência para a Expressão e Educação 

Física, é neste espaço que esta ocorre, uma vez que cumpre os requisitos básicos para satisfazer 

estes objetivos. Serve também de zona de recreio quando as condições meteorológicas não 

permitem que as crianças brinquem no espaço exterior.  

A Escola do Espirito Santo apresenta excelentes condições, permitindo que as 

aprendizagens sejam diversificadas e motivadoras. Possui bons espaços, não só ao nível 

pedagógico, mas também recreativo/lúdico, indo ao encontro do que preconiza Nóvoa (1992:31): 

que todos os elementos que têm uma forma material, passíveis, portanto, de serem 

identificados através de uma observação visual, e acrescenta: o caso mais evidente diz 

respeito à arquitectura do edifício escolar e ao modo como ele se apresenta do ponto 

de vista da sua imagem: equipamentos, mobílias, ocupação do espaço, cores, limpeza 

e conservação. 

É de salientar, que todas as salas de aula são espaçosas, possuem boa iluminação natural, 

encontram-se bem apetrechadas com computadores, uma com quadro interativo, armários, 

aquecimento central, facilitando todo o processo de ensino e aprendizagem e tornando-as num 

ambiente acolhedor. Ao nível de materiais manipuláveis/específicos, cruciais para a realização da 

Prática Pedagógica e fundamentais para auxiliar a criança na construção dos seus próprios 

conhecimentos (Montessori,1948:78), observou-se que são variados e abundantes o que 

constituem uma mais-valia para a construção do conhecimento dos alunos. 

A escola é vedada por um gradeamento, o que lhe garante o nível de segurança necessário, 

impedindo a entrada de estranhos e protegendo os utentes face a acidentes ou perigos de qualquer 

natureza. O pátio é extenso e possibilita às crianças brincar, correr e saltar livremente durante os 
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intervalos das aulas. Não abundam, contudo, espaços verdes, mas a verdade é que focos de 

poluição, também não existem nas proximidades, o que confere uma certa qualidade ambiental. 

Por se encontrar apetrechado de equipamentos, proporciona a prática de exercício físico e 

brincadeiras divertidas, o que se revela profícuo, uma vez que é o movimento que permite à 

criança encontrar um conjunto de relações (sujeito, coisa, espaço) necessárias ao seu 

desenvolvimento motor, aprendendo a perceber e a interacionar com o vivido, o operatório e o 

mental (Bento,2003:24). 

No que se refere ao horário da escola, a mesma, tem funcionamento entre as 8h30m e as 

18horas. Relativamente aos recursos humanos, a escola encontra-se atualmente com oitenta e oito 

alunos matriculados em todos os anos de escolaridade do 1ºciclo. Na parte da docência temos seis 

professores, sendo que um é de formação especializada em Educação Especial; uma para apoio 

educativo; quatro Docentes do 1º ciclo (sendo a Professora Madalena Cabral a Responsável pela 

Coordenação) e duas Assistentes Operacionais. 

Quanto ao calendário cumprido e determinado pelo Ministério da Educação e Ciência, 

correspondente ao ano escolar 2013/2014: 

 Início: entre 12 e 16 de setembro de 2013. 

 1ª Interrupção (Natal): 17 de dezembro de 2013 a 3 de janeiro de 2014. 

 2ª Interrupção (Carnaval).  

 3ª Interrupção (Páscoa): 7 a 22 de abril de 2014. 

 Termo: Entre 6 e 13 de Junho de 2014. 

1.4. Caraterização das salas 

No contexto escolar, a sala de atividades é o espaço mais privilegiado pelas crianças e o 

mais importante, pois é lá que acontece e começa tudo, a aprendizagem, a interação entre pares e 

entre estes e o educador e também a instituição de valores. A sala de aula é vista como um ventre 

materno, lugar em que todos os seus elementos se encontram em gestação educativa através da 

interação, do desenvolvimento e da aprendizagem (Cunha, 1986:142). 

É neste contexto que são expostas as dificuldades, onde crescemos, enfim, onde decorre 

o ato educativo que culminará na formação de indivíduos íntegros, responsáveis, conscientes dos 

seus direitos e deveres em sociedade e capazes de intervir ativamente nesta.  

O educador ao refletir sobre a organização espacial da sua sala de atividades deve ter em 

conta o seu grupo de crianças, atender aos princípios educativos e à dinâmica de grupo. É 

importante que este se questione acerca das funções e finalidades educativas dos materiais que 
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possui, pois tudo o que a criança faz/aprende sucede num ambiente, num espaço cujas 

características afetam a conduta ou aprendizagem (Zabalza, 1998:121).  

Em relação à Educação pré-escolar procedeu-se à avaliação do contexto educativo através 

da escala de A Early Childhood Environment Rating Scale (ECERS) (Harms e Clifford, 1989), 

(apêndice nº1). Ao nível dos materiais e mobiliário para as crianças a pontuação média é de 6,3, 

indo ao encontro do referido no documento Qualidade e Projeto Educação Pré-escolar valores 

iguais ou superiores a 5 indicam boas condições, ou seja, condições de desenvolvimento adequado 

(Katz et al., 1998:75). 

É de referir que apenas se analisou a subescala de materiais e mobiliário para as crianças 

referentes à forma como o material e o mobiliário estão organizados, à sua manutenção e ao 

modo como são rentabilizados na utilização regular das crianças (Katz et al., 1998:87). Todos 

os aspetos referenciados nesta escala corroboram a observação feita e já descrita anteriormente. 

Assim, em relação ao espaço interior, tem luz natural que pode ser regulada por estores, a 

ventilação pode ser regulada, podendo abrir janelas. Quanto ao mobiliário para cuidados de rotina, 

brincadeiras e aprendizagem, a maior parte deste é adequado ao tamanho da criança, como 

também é robusto e está em bom estado de conservação, não tendo camas, já que no Jardim-de-

infância, supostamente não dormem a sesta. Sempre que acontece, existem almofadas que 

permitem o conforto destas. O mobiliário para descanso e conforto também é visível, com 

almofadas na área da leitura A exposição do material da criança é evidente, pois quer se trate de 

trabalho individual quer coletivo, tridimensionais ou bidimensionais, estes são quase sempre 

expostos. 

No âmbito da educação Pré-Escolar, é também de referir a importância da disposição dos 

materiais na sala e a sua qualidade. As Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar 

(2007:37), defendem que, a organização e a utilização do espaço são expressão das intenções 

educativas e da dinâmica do grupo.  

A disposição ordenada destes, a sua diversidade e acessibilidade são condições para que a 

criança os utilize, tirando partido disso, e apreenda regras de utilização e de sã convivência. A 

identificação destes materiais é também ela relevante. Colocar etiquetas ou rótulos, quer nas 

caixas, quer nas prateleiras indicando o lugar e o tipo de material, permite uma certa 

previsibilidade em termos dos locais onde encontrar materiais, peças e utensílios, permitindo que 

as crianças saibam onde podem encontrar o material de que necessitam, e onde o devem arrumar. 

Este método deve ser cada vez mais implementado pelos educadores, em contexto sala de 

atividades, possibilitando assim, uma forma mais organizada dos espaços e dos materiais, tanto 

para os adultos como para as crianças. 
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1.4.1. Sala do Pré- Escolar  

A sala das crianças de 3 e 4 anos do Jardim de Infância de Lameirinhas, na qual decorreu 

o estágio, apresenta-se dividida 

em diversos espaços (figura 

n°7), denominados no Pré-

escolar por (…) áreas de 

interesse, que estão 

organizadas de forma a ter em 

conta aspetos práticos, bem 

como as mudanças de interesse 

das crianças nas atividades 

(Hohmann e Weikart, 

1995:163).  

Estes são frequentados mediante um cartão 

atribuído com recurso ao Cacau exposto num placard 

colocado na área de leitura (figura n°8). 

Os espaços de educação pré-escolar podem ser 

diversos, mas o tipo de equipamento, os materiais 

existentes e a forma como estão dispostos condicionam, 

em grande medida, o que as crianças podem fazer e 

aprender.  

A organização e a utilização do espaço são expressões das intenções educativas e da 

dinâmica do grupo, sendo indispensável que o educador se interrogue sobre a função 

e finalidades educativas dos materiais de modo a planear e fundamentar as razões 

dessa organização (Silva, 2007:37). 

Área de materiais de construção 

Esta área (figura nº9) situa-se à entrada 

da sala. Aqui, as crianças podem jogar vários 

jogos, como puzzles, encaixes, jogos de 

formas geométricas, de memória, de sons e 

dominós, entre outros, ou realizar alguns 

trabalhos em que seja necessária a mesa. 

Figura nº 7 - Planta da sala do Pré-Escolar. 

Figura nº 8 - Placard de distribuição das 
atividades livres. 

Figura nº 9 - Área de materiais de construção. 
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Possui uma mesa com oito cadeiras, um jogo de parede, um móvel com várias divisões, 

cada uma com divisórias, que corresponde a um tipo de jogo de mesa, promovendo a autonomia 

da criança. Estes móveis dispõem-se à altura das crianças para facilitar o alcance dos jogos e dos 

materiais.  

Objetiva-se nesta área: 

 Desenvolver a concentração; 

 Desenvolver o raciocínio lógico-matemático; 

 Aprender a partilhar; 

 Conhecer a finalidade de cada jogo e alcançar a mesma; 

 Incutir a responsabilidade de levar um jogo até ao fim; 

 Responsabilizar para a arrumação correta dos jogos; 

 Sensibilizar para a conservação dos jogos; 

 Conhecer as regras de cada jogo; 

 Identificar as cores e formas; 

 Respeitar os seus adversários de jogo. 

Salienta-se que esta área se reveste de importância, uma vez que o jogo, na educação Pré-

Escolar não deve ser encarado apenas como diversão ou brincadeira, devendo favorecer o 

desenvolvimento físico, cognitivo, afetivo e moral (Piaget, 1978). 

(…) os materiais de construção usados na educação pré-escolar permitem uma 

manipulação dos objectos no espaço e uma exploração das suas propriedades e 

relações em que assentam aprendizagens matemáticas. A utilização de diferentes 

materiais dá à criança oportunidades para resolver problemas lógicos, quantitativos e 

espaciais (Silva, 2007:75). 

Área da Leitura 

Esta localiza-se entre a área dos 

jogos de mesa e a área de jogos lego/ 

encaixe e dos carrinhos. Dispõe de um 

sofá, um colchão e duas almofadas de 

napa, e uma coleção de livros de géneros e 

formas variadas. Aos quais as crianças 

acedem com facilidade.  

Neste espaço (figura n°10), os 

livros vão surgindo, na medida em que vão 

sendo trabalhados. Através do contato com Figura nº 10 - Área da leitura. 
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os livros, as crianças iniciam-se na leitura, na escrita, estimulam a imaginação e a criatividade. 

Esta é a área privilegiada para esse contato direto. Alguns fantoches utilizáveis em diferentes 

atividades, como por exemplo dramatizações também fazem parte desta área.  

Os objetivos que se pretendem são: 

 Aprender a respeitar o espaço dos pares; 

 Sensibilizar para a conservação do material existente; 

 Promover a atenção e a concentração; 

 Fomentar o gosto pela leitura. 

Aqui as crianças observam e lêem livros, simulam a leitura com base na memória e em 

pistas visuais contidas nas imagens, ouvem histórias e inventam as suas próprias histórias 

(Hohmann e Weikart, 1995:202). 

Área da Expressão Plástica 

A área de Expressão Plástica (figura n°11), localiza-se frente à porta de entrada da sala e 

ao lado da do computador. Aqui, as 

crianças desenham, e realizam fichas 

de atividade ou outras tarefas de 

Expressão Plástica. Possui quatro 

mesas, 8 cadeiras, um cavalete com 

vários materiais de pintura e um 

móvel, da altura das crianças, com 

várias divisões repletas de materiais 

como lápis de cor, canetas de feltro, 

borrachas, afias, folhas de papel, entre outros. 

Nesta, pretende-se: 

 Desenvolver o prazer da realização de experiências artísticas diversas; 

 Que a criança consiga avaliar o seu trabalho de forma crítica e construtiva. 

A 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 (Silva, 2007:61). 

 

 

 

Figura nº 11 - Área da expressão plástica. 
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Área de jogos de lego e de garagem 

Área de jogos de lego e de garagem (figura n° 12), é de reduzidas dimensões, contudo, é 

uma área bastante requerida pelas 

crianças do sexo masculino. Os 

jogos de Lego encaixáveis são, 

nesta idade, prodigiosos recursos 

para o desenvolvimento das 

crianças aos seus variados níveis. 

É ainda composta por um tapete, 

que tem desenhado percursos, 

espaços verdes, espaços públicos e de lazer, entre outros, pelo que ajuda as crianças a aprender 

normas de orientação.  

O brinquedo é visto como um suporte da brincadeira, sendo representado por carros, 

bonecas, entre outros objetos aos quais a criança queira atribuir um sentido e significado 

(Kishimoto, 1997).  

Área do faz-de-conta/casinha  

Neste espaço (figura n°13), existem vários materiais (brinquedos) de plástico e de madeira, 

permitindo às crianças brincar ao faz-

de-conta, tão necessário na faixa etária 

em que se encontra este grupo. Trata-se 

de uma composição de objetos 

pertencentes às várias zonas da casa, 

onde a criança pode criar e recriar 

situações diversas, desenvolvendo-se 

como pessoa. A brincadeira permite que 

as crianças ultrapassem a realidade, 

transformando-a através da imaginação, no sentido em que expressam o que teriam dificuldades 

em realizar através do uso de palavras (Gomes, 2010). 

Como objetivos podemos mencionar: 

 Desenvolver o gosto pelo faz-de-conta; 

 Imitar papeis sociais, respeitando o papel do outro; 

 Aprender as funções de cada zona da casinha; 

 Fomentar a criatividade.  

Figura nº 12 - Área de jogos de lego e de garagem. 

Figura nº 13 - Área do faz-de-conta/casinha. 
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Na área da casa podem ter lugar, quer brincadeiras individuais, quer brincadeiras que 

impliquem cooperação. As crianças podem imitar as atividades de cozinha que viram em casa ou 

fingir que estão a alimentar um animal de peluche ou uma boneca.  

A área da casa permite, que as crianças desenvolvam uma imagem mais coerente do 

seu mundo mais imediato. As crianças têm múltiplas oportunidades para trabalhar 

cooperativamente, expressarem os seus sentimentos, usarem a linguagem para 

comunicarem sobre os papéis que representam e responder às necessidades e pedidos 

umas das outras (Hohmann e Weikart, 2009:187/188). 

Área de comunicação/diálogo 

Esta área (figura n°14), situa-se no centro da sala. É o espaço em que todos se reúnem para 

cantar o bom dia, delinear 

atividades, dialogar, verificar 

as presenças, o dia da semana, 

o estado do tempo, entre 

outros. Cada criança pode 

exprimir-se livremente, e 

interagir com tos os pares, ao 

mesmo tempo que interage 

com o educador, o que conduz a que acriança tenha um papel ativo na sua socialização co-

construída com o grupo de pares (Formosinho, et al., 1996:99).  

Área das tecnologias 

 A área das tecnologias (figura n°15) situa-se junto à área de expressão plástica. Possui 

apenas um computador, permitindo 

apenas que uma criança, de cada vez, 

usufrua desta área. Talvez por isso seja 

uma área muito requerida. No que diz 

respeito ao software, as crianças podem 

jogar diversos jogos, construir puzzles, 

iniciando-se de forma lúdica em 

aprendizagens que usará posteriormente. 

Através destes jogos, familiarizam-se 

com as novas tecnologias, desenvolvem o raciocínio, a destreza mental e a memorização, a 

destreza manual, pois têm de usar o rato do computador, entre outros. 

Figura nº 14 - Área do diálogo. 

Figura nº 15 - Área das tecnologias. 
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Tomando em consideração o importante papel que os computadores hoje 

desempenham na sociedade, de que a escola não se pode definitivamente alhear, é de 

facto, aos educadores que cabe, em última instância, a responsabilidade sobre a 

seleção dos produtos que aí poderão ser utilizados com fins educativos (Costa, 

1999:2). 

Área de atividades com areia 
 

Nesta área (figura n°16), as crianças desenvolvem a destreza manual, criam e fantasiam 

brincadeiras. É muito solicitada pelas 

crianças, contudo só três a podem 

frequentar, de cada vez. São muitas as 

aprendizagens realizadas aqui, além 

do desenvolvimento da motricidade 

fina e do relaxamento que proporciona 

às crianças. 

 No Jardim de Infância o 

comportamento de brincar é uma 

maneira útil de a criança adquirir habilidades desenvolvimentais - sociais, intelectuais, criativas 

e físicas (Smith et al., 2006:26). 

As paredes da sala estão decoradas com trabalhos realizados pelas crianças uns colocados 

em placards, outros distribuídos conforme a intencionalidade pedagógica da educadora.  

1.4.2. Sala do 1º CEB 

Na escola, este é o espaço mais privilegiado pelos alunos e o mais importante, pois é lá que 

acontece tudo, a aprendizagem, a interação entre alunos e entre estes e o professor.  

Imagens de violência e de ganância cercam-nos. Batem-nos ruidosamente à porta. 

Mas aqui estamos seguros. Neste pequeno espaço aprendemos a dar valor ao outro, a 

pensar, a estudar, a fantasiar e a criar. Afastas a maldade e ganância – o tempo 

suficiente para ganharmos forças para lutarmos contra elas. Mostra-nos a força da 

bondade, da paciência, da coragem, da dedicação. Dás-nos a oportunidade de viver 

(Brown, 1995:12). 

É no contexto sala de aula que são expostas as dificuldades, onde crescemos, enfim, onde 

decorre o ato educativo. Os alunos e os professores passam metade do tempo que estão acordados 

no contexto social a que chamamos sala de aula e, como em todas as situações sociais, interagem 

entre si (Sprinthall e Sprinthall, 1993:110), pelo que o ambiente quer humano, quer ao nível dos 

materiais, gerado neste local, influi diretamente no ato pedagógico e em tudo o que este engloba. 

Figura nº 16 - Área de atividades com areia. 
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Nesta área o professor conhece os alunos, através de observação permanente e os alunos 

conhecem o professor. Ali todos aprendem, quer os alunos, quer o professor, pois o ser humano 

está em constante em aprendizagem e o espaço entra na experiência individual e colectiva como 

uma matéria viva que estrutura a forma das condutas (Cordeiro, 1995:77).  

Segundo Tavares e Alarcão (2005:134): 

 para bem desempenhar o seu papel (ao professor) exige-se-lhe que seja genuíno, que 

tenha opiniões positiva a respeito de si próprio e dos outros, que seja empático, ele 

próprio também um aluno, capaz de criar bom clima, de ir ao encontro das 

necessidades dos outros de descarregar o excedente de energias, de libertar tensões, 

de ajudar os outros a aprender. 

Destaca-se que a sala de aula (figura n°17) apresenta as condições e recursos necessários 

para que o professor e os 

alunos se Sintam à vontade 

para trabalhar, 

desenvolvendo e 

otimizando o processo de 

ensino e aprendizagem.  

As estruturas e 

organização influem nas 

ideias e ações dos alunos e 

ajudam a determinar o seu 

grau de participação e 

envolvimento. Esta situa-

se no 1º piso, o que denota o 

cuidado com a idade dos 

alunos que nela desenvolvem as atividades, uma vez que são de primeiro ano, evitando, deste 

modo, os perigos, nomeadamente na subida e descida de escadas. As janelas são grandes o que a 

torna muito luminosa possuindo também aquecimento central, o que a torna acolhedora no 

inverno, uma vez que na cidade da Guarda esta estação do ano é muito rigorosa. As mesas de 

trabalho são duplas e algumas individuais, contudo, estão dispostas com espaços entre si, o que é 

profícuo no sentido de as alunos não se dispersarem tão facilmente com conversas entre si.  

Há ainda na sala cabides para colocarem os casacos e as lancheiras, um computador, um 

armário, um quadro interativo e um de giz. O interior está pintado com cores claras, o que faz 

com que esta pareça maior, para além de não cansar os olhos e lhe dar um aspeto mais luminoso.  

Figura nº 17 - Planta da sala de aula do 1°ciclo. 
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1.5. Caraterização Socioeconómica e sociopedagógica do Grupo/Turma 

No que concerne à caraterização do grupo/turma, é relevante conhecer das crianças com 

que nos deparamos na sala de aula, para que o sucesso escolar seja alcançado.  

No ato educativo o conhecimento das caraterísticas das crianças para definirmos os nossos 

objetivos e estratégias é essencial, pois a escola tem que se adaptar aos alunos que tem e, a partir 

desse, ensiná-los a caminhar. A LBSE (artigo 4º, 2012:3350), num dos seus princípios 

orientadores, aponta para promover a equidade social, criando condições para a concretização 

da igualdade de oportunidades para todos.  

(…) Haverá algo mais tolo do que o trabalho que temos para ensiná-las a andar, como 

se tivéssemos visto alguém que, por descuido da ama-de-leite, não soubesse andar 

quando adulto? Pelo contrário, quantas pessoas vemos que andam mal por toda a vida 

porque lhes ensinaram mal a andar (Rousseau, 1995:66). 

Na construção do conhecimento, nas diversas aprendizagens (ativas, significativas, 

diversificadas, integradas e socializadoras) as crianças são membros ativos, pois cada um constrói 

a sua própria construção do saber, adaptando-a ao seu nível de desenvolvimento e às suas 

capacidades. Parafraseando Tavares e Alarcão (1990:15), o educando não é um ser passivo, puro 

recetor de estímulos exteriores, mas um agente ativo, capaz de criar o seu próprio mundo e de se 

encontrar em evolução contínua como resultado de experiência que vai adquirindo. 

1.5.1. Grupo do Pré-Escolar 

No que concerne à caraterização do grupo, é relevante conhecer as crianças com que nos 

deparamos, para que o sucesso seja alcançado. No ato educativo o conhecimento das caraterísticas 

das crianças para definirmos os nossos objetivos e estratégias é essencial, pois o educador tem 

que se adaptar ao grupo que tem e, a partir desse, ensiná-los a caminhar. A LBSE nº 29/2006 de 

4 de Julho, art.4º, num dos seus princípios orientadores, aponta para promover a equidade social, 

criando condições para a concretização da igualdade de oportunidades para todos.  

No desenvolvimento e nas diversas aprendizagens (ativas, significativas, diversificadas, 

integradas e socializadoras) as crianças são membros ativos, pois cada um constrói a sua própria 

construção do saber, adaptando-a ao seu nível de desenvolvimento e às suas capacidades.  

A sala observada foi a nº 2 do Jardim de Infância das Lameirinhas, sob orientação da 

Educadora Isabel Rato. O grupo era constituído por 8 crianças de três e quatro anos, não sendo 

por isso um grupo homogéneo.  

A idade cronológica relaciona-se com o desenvolvimento cognitivo, o que pode interferir 

na realização das atividades, nas aprendizagens e na adaptação ao Jardim-de-infância. Neste 
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âmbito, não foram percetíveis dificuldades dignas de referência, encontrando-se na globalidade 

com um desenvolvimento enquadrado para a sua idade. Contudo, uma destas crianças apresenta 

algumas dificuldades, pelo que o seu caso é analisado pela equipa de intervenção precoce.  

Quanto ao género, o grupo é composto por quatro elementos do sexo feminino e quatro do 

sexo masculino. 

Seguidamente, apresentamos a caraterização da turma com base em tabelas (nº2 e 3). 

Tabela nº 2 - Distribuição do grupo por idades.             Tabela nº 3 – Distribuição do grupo por género. 

Idades Nº de crianças 

3 3 

4 5 

Total 8 
 

A criança aprende as especificidades da sociedade a partir dos estímulos que o meio 

próximo lhe oferece e aprende o papel do feminino e do masculino com aqueles que lhe estão/são 

próximos. Desde cedo percebe e compreende que há comportamentos associados aos homens e 

outros característicos das mulheres. Nesse sentido, de acordo com Silva et al., (2005:11), ser 

menino ou menina é um aspecto central na construção da identidade. 

O ambiente familiar que rodeia cada criança no seu dia-a-dia é fundamental para o seu 

desenvolvimento, assume-se assim necessário conhecer o agregado familiar dos elementos do 

grupo. No grupo em questão todas as crianças vivem com os pais biológicos, aproximadamente  

estas famílias têm em média 3 elementos no conjunto do seu agregado familiar, vivendo em casa 

própria (tabela nº 4).  

Tabela nº 4 - Distribuição do grupo pelo número de agregado familiar. 

 

 

 

 

Quanto ao número de irmão facilmente se pode verificar (tabela nº 5), que a maioria das 

crianças não tem irmãos ou tem apenas um. As que têm um ou mais irmãos, na minha perspetiva 

estão favorecidas, pois nesses casos as atenções são repartidas por todos e aprendem mais 

facilmente valores de partilha, convívio e entreajuda.  

Género Nº de crianças 

Masculino 4 

Feminino 4 

Total 8 

Agregado familiar Número de crianças 

3 membros 4 

4 membros 2 

5 membros 1 

6 membros 1 
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Tabela nº 5 - Distribuição do grupo por número de irmãos. 

 

 

 

 

 

 

Do observado (tabela nº 6), algumas crianças não demonstram pertencer a famílias com 

grandes recursos económicos, uma vez que as mesmas carecem de apoios sociais. Segundo a 

LBSE, nº49/05 de 30 de agosto, art 30º: 

 1 - São desenvolvidos, no âmbito da educação pré-escolar e da educação escolar, 

serviços de acção social escolar concretizados através da aplicação de critérios de 

discriminação positiva que visem a compensação social e educativa dos alunos 

economicamente mais carenciados. 2 - Os serviços de acção social escolar são 

traduzidos por um conjunto diversificado de acções, em que avultam a 

comparticipação em refeições, serviços de cantina, transportes, alojamento, manuais 

e material escolar, e pela concessão de bolsas de estudo. 

Tabela nº 6 - Distribuição dos alunos pelos apoios sociais. 

  

 

 

Quatro crianças necessitam de apoio social e cinco recebem abono de família. Podemos 

desta forma inferir, que grande parte dos alunos necessita destas formas de apoio. Este facto pode 

ser revelador das dificuldades que os pais enfrentam no cotidiano e os esforços que têm de 

desenvolver para continuar a viver satisfatoriamente num país, que atualmente enfrenta uma crise 

económica. 

Nunca é demais salientar que a influência da família se repercute no interesse da criança 

pelo ensino, na valorização da escola e nas suas expectativas. É através dos parentes mais 

próximos, nomeadamente do pai e da mãe, que a criança faz, nos primeiros anos de vida, a sua 

aprendizagem e os seus contatos com a realidade social. A criança descobre o mundo que a rodeia, 

interiorizando hábitos, modos de vida, valores morais e culturais, pela família. A influência do 

meio é decisiva nos primeiros anos de vida e evidencia-se com o decorrer dos anos. É no seio da 

Nº de irmãos Nº de crianças 

0 4 

1 2 

2 1 

3 1 

Total 8 

Apoios Nº de alunos 

Apoio Social 5 

Abono de família 4 
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família que se aprende a falar, a distinguir o que se faz do que não se faz, que se aprendem certos 

comportamentos (obedecer, não mentir, ser delicado) e os princípios que regem a sociedade. A 

Educação Pré- Escolar reforça as aprendizagens realizadas, é uma verdade incontestável, contudo 

a família tem um papel decisivo ao longo da vida da criança. Segundo Benavente (1996), é a partir 

do meio em que se insere e mediante o que a família lhe proporciona, que estabelece ou não 

contacto com livros, com brinquedos, através dos quais viajará e aprenderá muito, que a sua 

curiosidade será desperta e tomará certas direções.  

Por todas estas razões, corrobora-se o defendido por Bernstein (1986), ao referir que as 

crianças oriundas de estratos socioculturais mais baixos apresentam códigos linguísticos menos 

elaborados, menos enriquecidos, menos complexos, mais redutores e mais empobrecidos, do que 

as crianças de níveis socioculturais mais elevados, que utilizam códigos linguísticos mais 

elaborados, mais enriquecidos, mais complexos e menos empobrecidos. E esta é uma das 

realidades mais cruéis que enfrentam educadores e professores e uma condicionante, que faz com 

que as aprendizagens dessas crianças não sejam tão abundantes em relação às das outras, 

pertencentes a estratos sociais mais favorecidos, pelo que, conhecer as habilitações académicas 

dos pais e caraterizar, ainda que de forma não aprofundada, o nível sociocultural e 

socioeconómico destes, se assuma importante.  

Depreende-se que o nível académico é variado (tabela nº7). Os dados refletem um pai e 

uma mãe têm apenas o 1º ciclo completo, correspondente ao 4º ano atualmente. Quatro possuem 

licenciatura. Apenas dois pais frequentaram o nível secundário e os restantes os 2º e 3º ciclos. É 

de referir que três das crianças provêm de etnia cigana e nestas comunidades, geralmente não há 

hábitos de estudo, o que dificulta a tarefa de levar até aos educandos o Conhecimento, uma vez 

que o meio familiar não lhes faculta o gosto pela escola, nem pelas aprendizagens, além de que 

os modelos transmitidos, a este nível, não são de todo favoráveis.  

Tabela nº 7 - Habilitações académicas dos pais. 

  

  

 

 

 

 

 

 

Pais  1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Secundário Licenciatura 

Aluno A   M   

Aluno B    P M 

Aluno C P M    

Aluno D  P M   

Aluno E M P    

Aluno F   M   

Aluno G     P/M 

Aluno H    P M 
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Os tempos livres têm incondicionalmente, nesta idade, a influência direta dos pais. São 

efetivamente os pais e a família os agentes diretos na formação das crianças nesta idade. A 

modelação, fenómeno pedagógico de grande poder, tem aos três/quatro anos o pai/ mãe como 

personagens a imitar e a qualidade de vida do agregado familiar é contributo direto dos pais. Cada 

um tem o seu estilo de vida e valoriza mais determinadas áreas e estilos de vida. Contudo, quando 

questionados, os alunos relataram diversas ocupações durante os tempos livres tais como: ver 

televisão e brincar com os amigos/ irmãos/primos, passear e jogar no computador/Tablet. As três 

crianças pertencentes a etnia cigana, naturalmente, vão com regularidade para a feira com os 

familiares. 

Naturalmente, desde o início verificou-se que houve uma evolução ao nível dos 

comportamentos dos educandos, uma vez que a maioria é a primeira vez que frequenta o jardim-

de-infância, encontrando-se no princípio da sua aprendizagem também ao nível das condutas 

adequadas aos contextos, daí a importância de atuar desde já. 

Ressalta-se que, algumas destas crianças têm consigo aspetos positivos, nomeadamente 

serem empenhadas e estarem motivadas para as atividades desenvolvidas; demonstrarem interesse 

em participar, porém algumas das vezes não da forma mais oportuna; mostrarem-se cooperativas 

com os colegas e adultos. Neste sentido, considera-se importante realçar que os alunos revelaram-

se, essencialmente participativos e ativos, indo ao encontro do que é defendido por Piaget 

(1964:55), ao afirmar 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. 

Por fim, e porque se considera fulcral para o equilíbrio da Educação, realço que estas 

crianças, por estarem no início da sua formação e serem recetoras atentas aos estímulos que lhes 

possamos oferecer, devem e estão constantemente a ser motivadas para a aquisição de valores e 

princípios designadamente, o respeito pelos colegas e adultos, a interajuda, a solidariedade, o 

companheirismo, a amizade e de valências como a autonomia, a resolução de problemas e a 

autoestima.   

i. Caraterização do desenvolvimento das crianças ao nível físico e cognitivo 

Após caraterizar estas crianças sob os diversos aspetos, é pertinente caraterizar o seu 

desenvolvimento físico e cognitivo, pois cada grupo possui um conjunto determinado de 

caraterísticas segundo a fase em que se enquadra.  

O desenvolvimento humano tem início na conceção e evolui ao longo de todo o ciclo de 

vida do ser humano. Tavares e Alarcão (2005:25): (…)afirmam que, o desenvolvimento humano 

pressupõe uma estrutura humana, a estrutura da personalidade, que se desenvolve no tempo, de 
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um modo progressivo diferencia e globalizante (…) através de diferentes estádios de 

diferenciação.  

O período pré-escolar: entre os 2 e os 6 anos de idade é um processo permanente de 

alterações que o indivíduo atravessa, através do crescimento e maturação. Relaciona-se com a 

idade mas não é dependente desta. Processa-se a diferentes ritmos e pode diferir entre indivíduos 

da mesma idade. É de natureza sequencial, em que uma aquisição leva a outra, num padrão 

ordenado e irreversível. Parafraseando Tavares, et. al., (2007: 34), de facto, a noção de estádio, 

na psicologia é fundamental, é através dos estádios de desenvolvimento que é conceptualizada e 

evolução humana.  

Durante este período, o desenvolvimento é consideravelmente acelerado, sendo que a 

criança não só adquire mais capacidades e informação, como também modifica o seu modo de 

pensar e de agir. Apesar de cronologicamente uma criança de 5 anos ter apenas mais 3 anos do 

que uma criança com 2 anos de idade, a nível de desenvolvimento, nesses 3 anos a criança evolui 

bastante, sendo notória a diferença a nível de linguagem (que é mais fluente aos 5 anos), bem 

como a nível de pensamento também são notórias grandes diferenças; também a nível de 

autonomia são notórias diferenças pois, se por um lado uma criança de 5 anos demonstra 

independência na imposição da sua autonomia, enquanto uma criança de 2 anos ainda se encontra 

num período inicial de afirmação da sua autonomia. As diferenças entre estas idades encontram-

se conectadas, evoluindo segundo um processo organizado e coerente. 

Se a perceção acerca da existência de estádios é consensual, o mesmo não acontece no que 

concerne ao desenvolvimento humano, pelo que apresentamos algumas conceções das teorias 

mais relevantes que o explicam: a psicanalítica; a behaviorista; a cognitivista. 

Atendendo às idades atrás referidas, é de extrema pertinência focarmo-nos na fase da 

infância, uma vez que é nesta fase que se encontram crianças que frequentam o nosso grupo de 

educação pré-escolar. 

Esta é uma fase extremamente importante no desenvolvimento humano, devido às 

aquisições que a criança realiza a nível físico, cognitivo e social. Tavares, et. al., (2007), preconiza 

que a infância é dividida em três fases etárias, cada uma com características físicas, psicológicas 

e sociais específicas, sendo elas: os dois primeiros anos de vida; o período pré-escolar e o período 

escolar. Como para a nossa caraterização importa o período pré-escolar, que está compreendido 

entre os dois e os seis anos de idade é neste que nos concentraremos.  

Nesta idade, ao brincar, a criança adquire novas capacidades, ideias e valores (aprender-

brincando) fundamentais para o seu desenvolvimento. No que concerne ao desenvolvimento 

físico da criança, durante este período, são notórias mudanças de tamanho, proporções e formas 

corporais. A criança cresce cerca de 7 centímetros e aumenta cerca de 2 quilos por ano. No que 
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concerne à motricidade grossa, evolui significativamente permitindo a uma criança de 5 anos 

desenvolver distintas atividades com maior rigor. Por outro lado, atividades que implicam 

motricidade fina (como pegar no lápis e apertar os atacadores) vão evoluindo gradualmente sob 

frequente orientação do adulto. O aperfeiçoamento do desenho também evolui, relacionando-se 

este com o desenvolvimento intelectual da criança. Verifica-se também rápido desenvolvimento 

cerebral no que concerne às capacidades de uma aprendizagem mais complexa. Nota-se neste 

parâmetro que, á medida que a criança vai crescendo, vai desenvolvendo respostas a diversos 

estímulos, controlando gradualmente o impacto dessas respostas. As maturações cerebrais e 

biológicas vão-se desenvolvendo, facultando à criança a preparação necessária para a literacia por 

volta dos 6 anos. 

No que respeita ao desenvolvimento cognitivo, a criança possui um pensamento 

considerado mágico, imaginativo e metafórico, que se reflete não só nas suas brincadeiras, como 

nas suas infindáveis crenças em personagens de diversas fantasias, tais como bruxas, príncipes e 

princesas, o pai natal, entre outras.  

Pela importância que assume, na criança, o desenvolvimento cognitivo, consideramos 

pertinente que se caraterize a fase em que as crianças se encontram, segundo a abordagem das 

três Teorias do Desenvolvimento na Infância (Psicanalítica, Cognitivista e Behaviorista), sob a 

perspetiva de Piaget, Freud, Vigotsky, Erickson, Watson e Skinner, que contribuíram e influem, 

não só a pedagogia, mas também os documentos e programas, que norteiam a ação educativa na 

sua globalidade (tabela nº 8).  
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Tabela nº 8 - Teorias do Desenvolvimento Infantil. 

Psicanalítica Behaviorista Cognitivista/ Construtivismo 

Sigmund Freud Watson Piaget 
 Focalizada nos conflitos mentais 

inconscientes originados na infância (sendo o 
conceito central desta teoria a sexualidade 
infantil).  

 

 Analisa o desenvolvimento humano a partir 
de impulsos e motivações internas (na sua 
maioria inconscientes e irracionais) e 
segundo estádios. 

 

 A forma como se resolve o complexo 
edipiano irá influenciar toda a vida afetiva no 
futuro do ser humano.  

 

 Os papéis de género que a criança aprende e 
adota resultam do meio exterior, não estando 
contidos nos seus genes biológicos.  

 

 As diferenças de género estão claras por volta 
dos 5 anos de idade, sendo resultado não só 
de contínuo reforço e punição externos como 

 O ser humano nasce sem ideias e conceções 
inatas, sendo os seus comportamentos, 
pensamentos e sentimento influenciados pelo 
ambiente. 

 

 Importa o comportamento observável, sendo 
ignorados os pensamentos, sonhos ou 
sentimentos intrínsecos ao comportamento. 

 

 A aprendizagem e o desenvolvimento humano 
resultam de pressupostos intrínsecos aos 
condicionamentos (clássico e operante).  

 

 O condicionamento clássico referente ao tipo 
de aprendizagem na qual um estímulo neutro 
provoca uma resposta apreendida, através de 
repetidas associações entre este estímulo e um 
estímulo incondicionado ou inato.  

 

 O condicionamento operante, relativo a uma 
aprendizagem, através das consequências 

 O desenvolvimento intelectual resulta das 
mudanças nas estruturas do conhecimento. 
Diante de uma nova situação, o indivíduo 
incorpora os novos dados nos esquemas 
mentais existentes, ou seja, na estrutura 
mental responsável pelo processamento de 
informação e novas experiências (processo 
de assimilação).  
 

 É partir do processo de assimilação que 
estes esquemas se vão modificando 
(processo de acomodação) à medida que o 
sujeito se vai desenvolvendo. 
 

 Da interação entre os processos mentais de 
assimilação e acomodação resulta a 
adaptação, que reflete não só a modificação 
das estruturas mentais do indivíduo, como 
também a perceção que este tem acerca do 
meio (embora existam atividades onde 
predomine a assimilação e outras a 
acomodação).  
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também através da aprendizagem por 
imitação de um modelo, não se podendo 
considerar como sendo um produto de um 
estádio interno específico.  

 

 As crianças crescem e desenvolvem-se no 
seu contexto familiar e social específico. 

 

 O controlo dos pais e restantes agentes 
educativos, assim como as técnicas básicas 
da disciplina, afetam bastante o 
desenvolvimento psicossocial das crianças. 

 

 Estádio Fálico (4-6 anos): as sensações de 
prazer estão centradas nos órgãos genitais 
(exploração).  

 

 É no Estádio Fálico que se dá o apogeu da 
sexualidade infantil. A criança apercebe-se 
que existe diferenciação de genes e surge a 
curiosidade. 

 

 Surge o complexo de Édipo. O rapaz sente 
uma forte atração pela mãe, passando a 
sexualidade a ser investida na figura materna. 
Mas, quando se apercebe da relação que os 
pais mantêm, sente-se rival do próprio pai. 

contingentes ao comportamento/resposta 
emitida pelo indivíduo perante determinada 
situação/estímulo. 

 

 

 Durante todos estes processos ocorre ainda 
o equilíbrio através da autorregulação, 
processo denominado por equilibração, que 
permite que o pensamento seja cada vez 
mais complexo, diminuindo a distância 
entre a realidade e a perceção do indivíduo 
acerca da realidade.  
 

 O desenvolvimento humano progride do 
simples para o complexo e do geral para o 
específico. Piaget designou-o de processo 
desenvolvimental assente em quatro fatores, 
a hereditariedade e maturação interna; a 
experiência física e a ação sobre os objetos; 
a transmissão social (fator educativo no 
sentido lato); e a equilibração progressiva, 
como principal fator do desenvolvimento.  
 

 Nesta fase do desenvolvimento humano, a 
criança encontra-se no estádio pré-
operatório, que antecede o pensamento 
operatório - onde a criança desenvolve 
sequencialmente uma ideia, recorrendo a 
princípios lógicos.  
 

 Mais precisamente no subestádio pré-
conceptual/ exercício da função simbólica 
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No caso da rapariga, esta vivencia o 
complexo de Electra, onde nesta idade, a 
rapariga investe no pai. No entanto, é 
diferente do rapaz pois para a rapariga é mais 
difícil rivalizar com a mãe por não querer 
perder o seu amor.  

 

 A resolução deste complexo é ultrapassada 
pela renúncia ao desejo sexual por parte do 
progenitor e também por um processo de 
identificação da criança com o progenitor do 
mesmo sexo, em que adota o papel e atitudes 
do progenitor. 

 

 No final desta etapa, a estrutura de 
personalidade da criança está formada com a 
existência do superego, ou seja, a parte da 
personalidade autocrítica, de julgamento e 
internalizadora das regras morais 
transmitidas pelos pais e pela sociedade.  

 

(entre os 2 e os 4 anos). Predomina a magia 
(em que a criança deseja tornar todos os seus 
desejos realidade, sem preocupação lógica) 
e o egocentrismo, que faz com que a criança 
interprete tudo o que se passa à sua volta a 
partir do seu ponto de vista e dos seus 
desejos.  
 

 À medida que vai crescendo e se vai 
aproximando do estádio seguinte, a criança 
perde este egocentrismo. 

 

Erickson Skinner Lev Vigotsky 
 Reconhece a importâncias das forças 

inconscientes e irracionais mas, considera 
que a natureza orientadora do 
desenvolvimento não se refere à libido, mas 
tem origem psicossocial.  

 

 A aprendizagem concentra-se na capacidade 
de estimular ou reprimir comportamentos, 
desejáveis ou indesejáveis. 

 

 O desenvolvimento psicológico é um 
processo dinâmico constituído por mudanças 
bruscas e inversões, contrariando a opinião do 
desenvolvimento humano se desenvolver por 
estádios. 
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 O desenvolvimento tem início no nascimento 
do ser e finda na sua morte, entre oito estádios 
organizados sequencialmente, influenciados 
por fatores biológicos, individuais e sociais.  

 

 Refere-se à existência de um plano 
desenvolvimental organizado em oito idades 
do ciclo de vida, sendo que cada idade é 
atravessada por uma crise psicossocial  

 

 O modo como o ser humano resolve cada 
crise é influenciado por experiências de 
resolução de crises anteriores, influenciando 
posteriormente a resolução de conflitos 
(inclusivamente na idade adulta). 

 

 Crianças inseridas na 3ª idade (terceira crise 
no desenvolvimento psicossocial), Iniciativa 
Vs Culpa, numa era de crescente destreza e 
responsabilidade.  

 

 Nesta fase a criança encontra-se nitidamente 
mais avançada e mais organizada tanto a 
nível físico como mental. É a capacidade de 
planear as suas tarefas e metas a atingir que a 
define como autónoma e por consequência a 
introduz nesta etapa.  

 Na sala de aula, a repetição mecânica deve 
ser incentivada, pois esta leva à 
memorização e assim ao aprendizado. 

 

 O ensino é obtido quando o que precisa ser 
ensinado pode ser colocado sob condições de 
controlo e sob comportamentos observáveis. 

 

 Os comportamentos são obtidos punindo o 
comportamento não desejado e reforçado ou 
incentivado o comportamento desejado com 
um estímulo, repetido até que ele se torne 
automático. 

 

 A aprendizagem concentra-se na aquisição 
de novos comportamentos. 

 

 Formula a Lei Geral do Desenvolvimento 
Cultural, onde qualquer função no 
desenvolvimento cultural do indivíduo surge 
primeiro no plano social (entre sujeitos) e, 
depois no plano psicológico (intrínseco ao 
próprio indivíduo).  

 

 A criança resolve ativamente os seus 
problemas, inicialmente junto de outras 
pessoas, sob orientação do adulto e, com o seu 
evoluir passa a realizá-las sozinha, em que o 
adulto adota uma função de mero suporte ao 
trabalho da criança. 

 

 É durante este período que a criança vai 
compreendendo mais acerca de si própria, 
bem como do seu lugar e papel no contexto 
social. 

 

 No desenvolvimento psicossocial da criança 
são enfatizados os sentimentos, as pulsões e 
os conflitos, sendo de extrema importância 
que a criança aprenda a lidar com fortes 
emoções, como por exemplo a ansiedade. 

 

Fonte: Adaptado de Tavares, et al., (2007); Osterman e Cavalcanti (2010); Piaget e Inhelder (1993) 
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1.5.2. Turma de 1º CEB 

A turma, em que o nosso grupo de estágio realizou a sua Prática Pedagógica 

Supervisionada, encontrava-se no 1º ano de escolaridade na Escola do Ensino Básico do Espirito 

Santo e tinham como professor titular o prof. Joaquim Emanuel. Constituída por vinte e cinco 

alunos, dos quais onze são rapazes e catorze são raparigas (tabela nº9). Sete destes alunos 

completaram os seis anos, após o início do ano letivo, o que demonstra que provêm de matrículas 

condicionais, ou seja nasceram entre 16 de setembro e 31 de dezembro. A idade cronológica 

relaciona-se com o desenvolvimento cognitivo, o que pode interferir nas aprendizagens a 

adaptação ao ritmo escolar. Neste âmbito, não foram percetíveis dificuldades dignas de referência. 

Contudo, uma destas crianças apresenta bastante imaturidade. As restantes encontram-se no 

período crítico, ou seja, no momento propício para a aprendizagem.  

Tabela nº 9 - Distribuição dos alunos por idades. 

 

 

 

 

A turma é maioritariamente feminina, mas suficientemente equilibrada quanto à relação 

número de rapazes/raparigas (tabela nº 10). Há mais três raparigas, o que no universo de 25 

crianças, não é representativo.  

Tabela nº 10 - Distribuição dos alunos quanto ao género. 

 

 

 

 

Os alunos desta turma residem quase todos na cidade da Guarda e maioritariamente nas 

proximidades da escola. Duas crianças moram em outras localidades. Alguns residem em outros 

bairros da cidade da Guarda e estão matriculados nesta escola, pelo facto de os seus avós ou outros 

familiares próximos residirem neste local e ainda por nas proximidades haver o um ATL (Casa 

de Santa Luzia), que acolhe crianças desde o berçário e cuida delas em horários coincidentes ao 

trabalho dos pais.  

Assim se apresentam os agregados familiares dos nossos alunos (tabela nº 11), bastante 

pequenos na maioria deles, tendo em atenção o número de irmãos, que foi a questão por nós 

Idades Nº de alunos 

5 7 

6 18 

Total 25 

Género Nº de alunos 

Masculino 11 

Feminino 14 

Total 25 
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colocada. Facilmente se pode verificar, que a maioria dos alunos apenas tem outro irmão 

permitindo, assim, que as atenções sejam repartidas pelos dois, contudo grande parte não tem 

nenhum. 

Tabela nº 11 - Distribuição dos alunos por número de elementos no agregado familiar. 

 

 

 

 

Do observado, algumas crianças não demonstram pertencer a famílias com grandes 

recursos económicos, uma vez que estas carecem de apoios sociais (tabela nº12). Segundo a LBSE 

(nº49/05 de 30 de agosto, art. 30º): 

 1 - São desenvolvidos, no âmbito da educação pré-escolar e da educação escolar, 

serviços de acção social escolar concretizados através da aplicação de critérios de 

discriminação positiva que visem a compensação social e educativa dos alunos 

economicamente mais carenciados. 2 - Os serviços de acção social escolar são 

traduzidos por um conjunto diversificado de acções, em que avultam a 

comparticipação em refeições, serviços de cantina, transportes, alojamento, manuais 

e material escolar, e pela concessão de bolsas de estudo. 

Tabela nº 12 - Distribuição dos alunos com apoio social. 

 

 

 

Podemos observar que oito alunos necessitam de apoio social e nove recebem abono de 

família. Podemos desta forma inferir, que grande parte dos alunos necessita apoio. Este facto pode 

ser revelador das dificuldades que os pais enfrentam no cotidiano e os esforços que têm de 

desenvolver para continuar a viver satisfatoriamente num país, que atualmente enfrenta uma crise 

económica. 

Como já referido, a influência do meio é decisiva nos primeiros anos de vida e evidencia-

se com o decorrer dos anos. É no seio da família que se aprende a falar, a distinguir o que se faz 

do que não se faz, que se aprendem certos comportamentos (obedecer, não mentir, ser delicado) 

e os princípios que regem a sociedade. Segundo Benavente (1996), o meio e a família, pelo que 

proporcionam à criança, interferem sobre maneira o seu desenvolvimento. É daquilo que lhe é 

Agregado familiar Número de alunos 

3 membros 8 

4 membros 13 

5 membros 4 

Apoios Nº de alunos 

Apoio Social 8 

Abono de família 9 
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proporcionado, que ela pode estabelecer contato ou não com livros e brinquedos, através dos quais 

aprende, desperta a sua curiosidade e toma consciência das suas preferências. 

 Bernestein (1986), corrobora esta ideia, ao afirmar que as crianças oriundas de estratos 

socioculturais mais baixos apresentam códigos linguísticos menos elaborados, menos 

enriquecidos, mais redutores e mais empobrecidos, do que as crianças de níveis socioculturais 

mais elevados. Esta é uma das realidades mais cruéis da nossa sala de aula e uma condicionante, 

que faz com que as aprendizagens dessas crianças não sejam tão abundantes em relação às das 

outras, pertencentes a estratos sociais mais favorecidos. Pelo que, conhecer as habilitações 

académicas dos pais e caraterizar, ainda que de forma não aprofundada, o nível sociocultural e 

socioeconómico destes, se assuma importante.  

Apresentam-se (tabela nº 13) as habilitações académicas que os pais dos alunos possuem. 

É de referir que a letra P corresponde ao pai; M corresponde à mãe; P/M corresponde ao pai e à 

mãe.  

Tabela nº 13 – Habilitações académicas dos pais. 
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Depreende-se que o nível académico é variado. Contudo, grande percentagem com baixa 

formação. Os dados refletem um pai e uma mãe que tem apenas o 1º ciclo completo, 

correspondente ao 4º ano atualmente. Catorze têm o 3º ciclo completo, o que corresponde ao 9º 

ano atual. Dezoito têm o ensino secundário completo, o designado hoje por 12º ano de 

escolaridade. Onze possuem licenciatura e quatro são mestrados. 

Os tempos livres têm incondicionalmente, nesta idade, a influência direta dos pais. São 

efetivamente os pais e a família os agentes diretos na formação das crianças nesta idade. A 

modelação, fenómeno pedagógico de grande poder, tem aos seis anos o pai/ mãe como 

personagens a imitar e a qualidade de vida do agregado familiar é contributo direto dos pais. Cada 

um tem o seu estilo de vida e valoriza mais determinadas áreas e estilos de vida. Contudo, quando 

questionados, os alunos relataram que os prediletos, são ver televisão e brincar com os amigos, 

mas também gostam de ir ao cinema, praticar desporto, passear, jogar no computador, ajudar os 

pais e fazer experiências. 

Nesta turma não existe, neste momento, nenhum aluno sinalizado com Necessidades 

Educativas Especiais, contudo há um caso, que abordámos nas reflexões conjuntas e todos 

considerámos proveitoso ser analisado pela Equipa do Apoio Especial, uma vez que demonstra 

não desenvolver as aprendizagens ajustadas ao seu nível etário.  

Nesta turma diagnosticámos vários fatores que são entrave a uma aprendizagem efetiva e 

regular. Estes são imponderáveis que nem sempre a escola pode controlar, mas aos quais 

queremos e devemos dar resposta. Consideramos, neste caso, aspetos tais como: comportamentos 

inadequados, falta de atenção/concentração, falta de métodos e hábitos de trabalho, falta de 

motivação, atrasos de anos anteriores mais precisamente imaturidade. 

É de referir, que ao longo da Prática Pedagógica (regências), foram incrementados os 

aspetos enumerados, a fim de colmatar lacunas existentes, tais como: desinibição e persistência 

por parte dos alunos, em fazerem-se entender; autonomia nas tarefas; organização e hábitos de 

trabalho; respeito pelo ritmo da aprendizagem; cooperação nas tarefas ou trabalho mútuo; espírito 

de iniciativa; reforço positivo; valorização das produções dos alunos; ensino individualizado. 

Ao nível do comportamento (tabela nº 14), muitas das crianças não mantinham uma postura 

correta na cadeira (várias vezes se levantavam para beber água, ir à casa de banho ou para ir afiar 

o lápis), não organizavam o seu espaço, não se mantinham em silêncio, não cumpriam as regras 

da sala de aula, entre outras situações. É de referir que, estas crianças, por frequentarem o 1º ano, 

encontram-se no princípio da sua aprendizagem também ao nível das condutas adequadas aos 

contextos, daí a importância de atuar desde já. 

Muitas delas ainda não tinham interiorizado, convenientemente, que estavam no 1º ano do 

1º ciclo do ensino básico e que as aprendizagens implicavam o cumprimento de um conjunto de 
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regras. Todavia, com toda a dedicação e perseverança quer do professor quer das estagiárias, aos 

poucos, dirigimos o nosso barco a bom porto, uma vez que a turma foi evoluindo a todos os níveis 

(aproveitamento escolar, comportamento e cumprimento das regras), verificando-se 

gradualmente, que melhor comportamento correspondeu a melhor desempenho escolar. 

Ressalta-se que, algumas destas crianças já traziam consigo aspetos positivos, 

nomeadamente serem empenhadas e estarem motivadas para a aprendizagem; demonstrarem 

interesse em participar, porém algumas das vezes não da forma mais oportuna; mostrarem-se 

cooperativas com os colegas e adultos. Neste sentido, considero importante realçar que os alunos 

revelaram-se, essencialmente participativos e ativos, indo ao encontro do que é defendido por 

Piaget (1964:55), ao afirmar 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.  

Tabela nº 14 - Caraterização do comportamento dos alunos na sala de aula. 

 Comportamentos 
Não 

revela 

Revela 

Pouco 
Revela 

Revela 

claramente 

N
a 

sa
la

 d
e 

au
la

 

Mantém-se sentado 1 2 9 13 

Mantém-se em silêncio quando trabalha 2 1 12 10 

Pede ajuda quando precisa 1 2 3 19 

Mantém o seu espaço arrumado e limpo 3 2 10 10 

Gosta de participar 0 2 4 19 

Participa oportunamente 3 2 12 8 

Colabora com os colegas 0 3 7 15 

Colabora com os adultos 0 2 4 19 

Respeita os colegas 2 3 8 12 

Respeita os adultos 0 0 3 22 

Gosta de trabalhar individualmente 3 3 12 7 

Gosta de trabalhar em grupo 0 0 2 23 

É assíduo 0 0 0 25 

É pontual 1 1 2 21 

Demonstra responsabilidade 3 4 10 8 
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Uma das lacunas desta turma relaciona-se com a pontualidade, dado que algumas crianças, 

na parte da manhã, chegam, dez a quinze minutos atrasadas, o que para além de perturbar a aula, 

interrompe o momento de aprendizagem. 

Fora da sala de aula, algumas crianças alteram o seu comportamento, tornam-se mais vivas, 

alegres, desinibidas e extrovertidas. No entanto, sobressai do grupo, um aluno que mantém o seu 

comportamento tímido e introvertido. A maior parte das crianças, durante o recreio, preferem 

brincar com os pares do mesmo sexo, os rapazes jogam, principalmente, futebol e as raparigas 

ocupam-se de jogos e outros divertimentos, umas com as outras, o que ilustra o bom 

relacionamento da turma. 

Relativamente às questões de liderança, é visível que existe um ou outro que sobressai e 

consegue captar a atenção dos restantes colegas. São, sem dúvida, crianças que se destacam pela 

sua presença e atitudes. Realçam-se os valores e princípios que a maioria destas crianças possui, 

designadamente, o respeito pelos colegas, a interajuda, a solidariedade, o companheirismo, a 

amizade, tendo, praticamente, todos como interesses comuns aprender e brincar. 

i. Caraterização dos estádios de desenvolvimento dos alunos 

Após caraterizar estas crianças sob os diversos aspetos, é pertinente caraterizar o seu 

desenvolvimento físico e cognitivo.  

Segundo Tavares, et. al., (2007), para a generalidade das crianças o período escolar é uma 

fase de crescimento mais lento, de aperfeiçoamento das capacidades físicas anteriormente 

adquiridas e de aprendizagem de novas habilidades, tais como ler e escrever. Durante esta fase 

crescem mais devagar do que em qualquer outro período até à adolescência.  

No âmbito do desenvolvimento motor, as crianças do período escolar conseguem realizar 

qualquer tarefa motora, desde que esta não exija níveis de esforço ou de abstração, característicos 

de etapas de desenvolvimento posteriores.  

Segundo os mesmos autores, ao nível do desenvolvimento cognitivo, no período escolar as 

crianças demonstram grande capacidade cognitiva, já que se mostram muito ativas no 

desempenho das suas tarefas. A generalidade, não só aprende com relativa velocidade e facilidade 

os conteúdos escolares, como memoriza e repete partes de filmes, livros ou músicas. Como 

preconiza Berger (s.d.,citado por Tavares, et. al., 2007), é nesta fase que se adquire o sentido do 

jogo do pensamento, isto é, o pensamento e a aprendizagem é encarado como um desafio 

intelectual, pois começa-se a compreender que o pensamento envolve a planificação, a procura 

de uma lógica de ação, a construção de alternativas e a consistência na sua resolução. 

Pela importância que assume, na criança, o desenvolvimento cognitivo e suas 

consequências no ensino e aprendizagem, consideramos pertinente que se caraterize a fase em 
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que os alunos se encontram, segundo as Teorias do Desenvolvimento na Infância (Psicanalítica, 

Behaviorista, Cognitivista e Humanista), na perspetiva dos autores, Freud, Watson, Piaget, e 

Maslow, que contribuíram e influem, não só a pedagogia, mas também os documentos e 

programas, que norteiam a ação educativa na sua globalidade (tabela nº15). 
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Tabela nº 15 - Teorias de desenvolvimento infantil. 

Psicanalítica Behaviorista Cognitivista Humanista 

Sigmund Freud Watson Piaget Abraham Maslow 
 O desenvolvimento humano e a 

constituição do aparelho 
psíquico são explicadas pela 
evolução da psicossexualidade.  

 A sexualidade está integrada no 
desenvolvimento desde o 
nascimento, evoluindo através 
de estádios, com predomínio de 
uma zona erógena, isto é, de 
uma região do corpo (epiderme 
e mucosa) que, quando 
estimulada, dá prazer.  

 Cada estádio é marcado pelo 
confronto entre as pulsões 
sexuais (libido) e as forças que 
se lhe opõem. 

 A psicanálise foi a primeira 
corrente da psicologia a atribuir 
aos primeiros anos de vida, uma 
importância fulcral na 
estruturação da personalidade.  

 Este psicanalista atribuiu 
bastante importância à infância, 

 O comportamento é constituído 
por respostas e pode ser analisado 
em cada pormenor da sua 
constituição, a partir dos 
estímulos que lhe estão 
adjacentes. 

 O comportamento é formado por 
alterações do nosso corpo 
(secreções glandulares, etc.) 
cingindo-se a processos físico-
químicos. 

 Para todo e qualquer estímulo, há 
sempre uma reposta, que será 
idêntica em indivíduos inserido 
no mesmo meio, uma vez que este 
o influencia.  

 É a partindo dos comportamentos 
mais simples que se conseguirá 
entender os mais complexos. 

 Os comportamentos são 
aprendizagens condicionadas 
pelo ambiente que envolve o 
individuo e surge em forma de 
resposta que podem ser explícitas 

 O individuo passa por quatro 
estágios de desenvolvimento 
intelectual: 
 Estádio sensório-motor (dos 0 

aos 18/24 meses); 
 Estádio pré- operatório (dos 2 

aos 7 anos); 
 Estádio das operações 

concretas (dos 7 aos 11/12 
anos); 

 Estádio das operações formais 
(dos 11/12 aos 15/16 anos). 

 As crianças em causa, devido à 
sua de idade (6/7 anos), 
encontram-se na passagem do 
estádio pré-operatório para o das 
operações concretas. 

 No estádio pré-operatório o 
pensamento corresponde a uma 
ação interiorizada, assente na 
capacidade de simbolização. A 
criança passa a poder representar 
objetos ou ações por símbolos. 

 A teoria do Humanismo vem 
reforçar o estudo da 
personalidade, como resposta ao 
determinismo da teoria 
behaviorista (defendendo a 
supremacia do meio externo) e 
aos impulsos sexuais e 
agressivos d a teoria freudiana.  

 As pessoas são espontâneas, 
autodeterminadas, criativas e 
tomam decisões autónomas ao 
longo da vida.  

 É enfatizada a consciência para 
um processo básico para o 
desenvolvimento humano.  

 Cada indivíduo tem uma 
necessidade inata de 
autoatualização 
(desenvolvimento total das suas 
potencialidades), estando estas 
necessidades organizadas 
segundo uma hierarquia, 
representada através de uma 
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daí que refira a criança como o 
alicerce de tudo.  

 Um dos maiores escândalos 
protagonizados por Freud foi 
precisamente o de ter ousado 
afirmar, que havia sexualidade 
na criança, a chamada 
sexualidade infantil. 

 Define e caracteriza cinco 
estádios de desenvolvimento 
psicossexual: 
 Estádio oral (0-12/18 

meses); 
 Estádio anal (12/18 meses – 

2/3 anos); 
 Estádio fálico (2/3 – 5/6 

anos); 
 Estádio de latência (5/6 anos 

– puberdade); 
 Estádio genital (depois da 

puberdade). 
 As crianças caraterizadas 

encontram-se no estádio de 
latência.  

 Após a vivência do complexo de 
Édipo, e com o superego já 
formado, a criança entra numa 
fase de latência. É como se 

(diretamente observáveis) e/ou 
implícitas (não observáveis pelos 
outros). 

 A aprendizagem é encarada na 
forma do condicionamento 
clássico: o estímulo 
condicionado, depois de ser 
emparelhado um número 
suficiente de vezes com o 
estímulo incondicionado, passa 
a eliciar a mesma resposta e 
pode substituí-lo.  

 O reforço no processo de 
aprendizagem adquire forma 
através do Princípio da 
Frequência e do Princípio da 
Recentidade. O primeiro 
respeitante à frequência de 
associação a determinada 
resposta ao estímulo mais 
frequentemente associamos 
uma dada resposta a um dado 
estímulo. O segundo relativo à 
celeridade da associação de 
uma dada resposta a um dado 
estímulo. 

 Cabe ao professor promover o 
quanto mais possível a 

 Ao falar, ao brincar ao faz de 
conta, ao desenhar, exerce a 
função simbólica, pois vai 
representar simbolicamente a 
realidade que vive interiormente. 

 A principal caraterística deste 
estádio, ao nível do pensamento, 
é o egocentrismo. Este define-se 
pelo entendimento pessoal, de 
que o mundo foi criado para si e 
pela incapacidade de 
compreender as relações entre as 
pessoas. 

 A criança não compreende o 
ponto de vista do outro, porque se 
centra no seu, deste modo, a 
criança está autocentrada. Esta 
caraterística, que é muito 
marcada no começo do estádio, 
vai sofrendo alterações, 
ocorrendo uma parcial 
descentração à medida que se 
aproxima do estádio das 
operações concretas. 

 No estádio das operações 
concretas, o pensamento torna-se 
menos intuitivo e egocêntrico e 
mais lógico, capacitando a 

pirâmide, a denominada 
Pirâmide de Maslow.  

 Na base da pirâmide encontram-
se as necessidades fisiológicas, 
seguidas das necessidades de 
segurança. Logo após 
encontram-se as necessidades de 
afeto e pertença, necessidades de 
estima e, no cume, as 
necessidades de autorrealização.  

 Só depois de satisfeitas as 
necessidades básicas, é que o 
indivíduo poderá satisfazer as 
restantes necessidades mais 
elevadas. 

 Tem uma visão otimista 
relativamente à natureza 
humana. 

 A teoria de Maslow é importante 
para a compreensão da 
motivação e tem sido pertinente 
na aplicação ao nível da 
organização do trabalho. 
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esquecesse alguns 
acontecimentos e sensações 
vividas nos primeiros anos de 
sexualidade, através de um 
processo que se designa de 
amnésia infantil.  

 O estado de latência caracteriza-
se por uma diminuição da 
atividade sexual, que pode ser 
total ou parcial. 

 A criança pode, nesta fase, de 
uma forma mais calma e com 
mais disponibilidade interior, 
desenvolver competências e 
fazer aprendizagens diversas 
(escolares, sociais e culturais).  

 Uma das grandes aprendizagens 
é a compreensão dos papéis 
sexuais, isto é, o que é ser 
mulher e ser homem, na 
sociedade em que vive, e 
entender o mistério dos adultos. 

 

associação de uma resposta (a 
desejada) a um estímulo, a fim 
de que a criança adquira 
conhecimentos. 
 

 Proporcionar o vínculo, com a 
celeridade possível, entre o 
aprendizado e o estímulo com 
ele relacionado.  
 

 

 

criança de realizar de operações 
mentais. 

 O pensamento da criança começa 
a organizar-se em estruturas de 
conjunto e o seu raciocínio torna-
se reversível, flexível e 
notavelmente mais complexo. 

 Principia por se focalizar num 
aspeto e posteriormente em outro 
de um determinado objeto, 
utilizando o raciocínio lógico 
para estabelecer diferenças (ou 
semelhanças) entre eles. É capaz 
também de avaliar e estabelecer 
relações causa-efeito, 
particularmente se à sua frente 
tiver um objeto e observar as suas 
transformações. 

 Devido aos esquemas mentais 
inerentes ao pensamento 
operatório, a criança é capaz de 
compreender a relação entre a 
parte e o todo, a noção de tempo, 
de espaço e de velocidade, de 
executar operações de 
classificação e seriação e de 
adquirir a conservação do 
número. 
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 A transição do pensamento pré-
operatório para o pensamento 
operatório-concreto não ocorre 
de forma repentina. Advém da 
realização de um conjunto de 
capacidades desenvolvidas, que 
exigem oportunidades e tempo 
de experimentação, manipulação 
e aprendizagem sobre os objetos 
e materiais do contexto em que a 
criança se insere. 

 É do questionamento que a 
criança faz a si própria e tentando 
obter possíveis respostas, que 
adquire um tipo de pensamento 
mais complexo e evoluído. 

 A criança desenvolve um sistema 
representacional e emprega 
símbolos para representar 
pessoas, lugares e 
acontecimentos. A linguagem e 
as brincadeiras são muitas vezes 
fruto da imaginação. 

 
Fonte: Aptado de: Tavares, et al., (2007); Osterman e Cavalcanti (2010); Piaget e Inhelder (1993)
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Do exposto na tabela podemos concluir que, estas crianças se encontram numa fase de 

mudança, muitas delas a abandonar um estádio e a passar para outro, ou seja, a transpor níveis de 

diferente desenvolvimento, pelo que é imprescindível, que o professor adeque, de forma ainda 

mais cuidada as suas práticas educativas, procedendo em harmonia com o desenvolvimento de 

cada uma, promovendo a aceleração cognitiva, assente nos pressupostos teóricos de Piaget. 

A abordagem deste assunto incide nas ciências e na relevância destas, nomeadamente das 

atividades experimentais, uma vez que o último capítulo do relatório tem como enfoque esta 

temática.  

Almeida e Vilela (1996:10), referem que: 

os professores, desde que desenvolvam um ensino mais ou menos estruturado, são 

responsáveis, mesmo que de uma forma intuitiva, pela promoção de múltiplas 

situações que inevitavelmente são responsáveis pelo “crescimento” cognitivo dos 

alunos. 

Piaget, J. e Inhelder (1993), num estudo concretizado acerca do desenvolvimento das 

operações formais e do pensamento lógico implicado no pensamento matemático e científico 

chegaram à conclusão que as próprias ciências e o raciocínio cientifico a elas inerentes, podem 

ser responsáveis pelos esquemas mentais que a criança tem de realizar para desenvolver novas 

capacidades.  

Estudos mais recentes apontam para o sentido biunívoco da relação entre a ciência e o 

desenvolvimento do raciocínio lógico. Se, por um lado, a ciência é responsável pelo 

desenvolvimento cognitivo, a aquisição de determinados conteúdos científicos está diretamente 

ligada com a capacidade de raciocínio formal (Almeida e Vilela, 1996:14).  

As caraterísticas de cada estádio não são estanques. As crianças podem apresentar algumas 

do anterior e outras do seguinte, pelo que, o diálogo com o professor, nas aulas, pode ser 

complementado com aspetos de exigência cognitiva e por representações que levam os alunos a 

fomentar o seu próprio nível de pensar. Para autores como Bruner e Kenney (1970, citados por 

Almeida e Vilela, 1996:22), é através das actividades experimentais que os indivíduos criam 

determinadas experiências que os ajudam a adquirir, de modo gradual, o pensamento abstrato. 

Atualmente espera-se da escola que forme cidadãos capazes de uma leitura crítica, de 

argumentar sobre os diversos assuntos e de resolver problemas de forma autónoma, embora de 

forma cooperante com a sociedade em que se insere.  

Na sociedade atual, extremamente marcada pela ciência e a pela tecnologia, faz todo o 

sentido educar as crianças, desde cedo, munindo-as de alguns conhecimentos acerca destas áreas. 

Trata-se de fazer entrar a ciência como fazendo parte da cultura individual e coletiva da 
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sociedade, incluindo os aspetos ligados à natureza do empreendimento científico (Pereira, 2002: 

12).  

As crianças têm a curiosidade natural da idade e tentam criar esquemas mentais que os 

levem a compreender o mundo e os fenómenos que ocorrem. Desta forma, quanto mais 

excitarmos a sua mente para esta compreensão e para a criação de conceitos, por meio de 

atividades experimentais diversificadas, melhor a criança realiza aprendizagens significativas e 

se insere na sociedade da qual faz parte, contribuindo não só para a sua aquisição de 

conhecimento, mas também para a sua vontade de aprender. Trata-se de explorar seus saberes 

do dia-a-dia como ponto de partida já que é por aí que os alunos mais facilmente podem 

reconhecer os contextos e história pessoal a que eventualmente estão ligados e, 

consequentemente, aumentar a sua motivação (Cachapuz, et. al., 2002).  

Não se pretende que as crianças apreendam vocabulário científico ou conceitos científicos 

formais, procura-se que as crianças entendam os acontecimentos, objetos e materiais que fazem 

parte da sua esfera. Essa procura de significados leva a criança a construir ideias, materializadas 

posteriormente. Nas crianças o progresso em termos das matérias de ensino pode ser encarada 

segundo três pontos de vista: da descrição à explicação, das pequenas às grandes ideias, das ideias 

individuais às ideias partilhadas (Harlen, 2000).  

Desta forma, quanto mais cedo as crianças forem confrontadas com situações 

problemáticas relativas às ciências, sendo-lhes apresentadas, explicadas (se possível de forma 

concreta e visível) e clarificadas, mais probabilidades têm de reconhecer a utilidade da Ciência 

no seu dia-a-dia. 

 If children´s first encounter with the subject called “science” is one in which ideas are 

presentd (…) is to make sure that science has some real first-hand meaning for them from na 

early age as something that can be enjoyable and useful (Harlen, 2000).  

Conscientes da importância de educar as crianças para a ciência e da relevância desta na 

vida dos futuros cidadãos, que ajudamos a formar, abordaremos de forma mais aprofundada este 

conteúdo no 3º capítulo do relatório.
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Capítulo II 
Descrição do processo da prática de ensino supervisionada 
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2.1. Contextualização 

O funcionamento do ciclo de estudos conducente ao graus de mestre em Educação Pré-

escolar e 1ºCEB é regulamentado pelo despacho nº 23314/2009 de 17 de agosto de 2009, do 

Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Nos termos do DL n.º 74/2006, de 24 de 

Março, alterado pelo DL n.º 107/2008, de 25 de Junho, o referido  curso foi registado na Direcção-

Geral do Ensino Superior, com o n.º DSSRES/B-742/2009.  

2.1.1. Marco contexto legal 

O novo regime jurídico de habilitação para a docência considera, de modo especial, a 

dimensão do conhecimento disciplinar, a fundamentação da prática de ensino na investigação e a 

iniciação à prática profissional, consagrando-as em larga medida à unidade curricular PES. 

A PES constitui um momento privilegiado e insubstituível de aprendizagem, mobilização 

de conhecimentos e competências adquiridas ao longo da formação, fornecendo a oportunidade 

de, no contexto real, colocar em prática o aprendido, aplicando-o a situações concretas na sala de 

aula, na escola e na articulação da comunidade. Quer no Pré-Escolar, quer no 1º CEB, continua a 

ser um elemento muito valorizado tanto pelos docentes em formação como por aqueles que estão 

em exercício, em relação às diferentes componentes do currículo formativo (Garcia, 1999).  

A prática de formação profissional deve estabelecer pontes de ligação entre a teoria 

aprendida e a sua aplicação ao contexto de educação formal. Deverá constituir um meio de 

promoção da autonomia dos profissionais, em formação, e proporcionar uma formação social e 

pessoal integradora da informação, dos métodos, das técnicas, dos conhecimentos, das 

capacidades, das atitudes e dos valores científicos, pedagógicos e sociais adequados à realidade 

da função de professor (Formosinho e Niza, 2001). Deve também prestar-se a incutir 

comportamentos investigativos e reflexivos, que conduzam ao reconhecimento do verdadeiro 

sentido de ser professor, da difícil missão que é educar e da responsabilidade de contribuir para a 

melhoria da qualidade de ensino, das aprendizagens e da cidadania responsável. 

A orientação e supervisão pedagógica concedida ao longo da PES, que contempla os dois 

estágios, é de suma importância no percurso de formação, uma vez que, ambas contribuem para 

o alcance de ferramentas que auxiliam o formando a volver num bom educador/professor, 

aproximando-o de novas técnicas, e ajudando-o a refletir sobre a teoria e a prática. O estágio é o 

verdadeiro momento de confrontação entre a formação teórica e real (Francisco, et al., 2006:21). 

É neste período que o formando se consciencializa da importância dos métodos pedagógicos 

usados e da aplicabilidade de toda a teoria e conhecimento que adquiriu ao longo da sua formação 

formal e informal. Como refere Pimenta (2001), o estágio objetiva aproximar o aluno da realidade 
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onde irá atuar, tratando-se ainda de uma componente do currículo que não se configura apenas 

como uma disciplina, mas como uma atividade. 

Nesta unidade curricular pretendeu-se alcançar resultados a diversos níveis, 

nomeadamente: integrar o estagiário em contexto de aprendizagem profissional de forma gradual 

e orientada; desenvolver competências inerentes à profissão (observação, prática e reflexão); 

aprofundar conhecimentos; incrementar experiências práticas a partir de aspetos teóricos no 

campo da docência; promover a aquisição de atitudes de pesquisa; fomentar práticas pedagógicas 

alicerçadas, científica e pedagogicamente, conducentes a aprendizagens significativas e estáveis; 

aprender a avaliar e autoavaliar de acordo com uma perspetiva formativa, a sua intervenção, o 

ambiente e os processos educativos adotados, bem como o desenvolvimento e as aprendizagens 

de cada criança e do grupo em que decorreram os estágios; adotar uma postura reflexiva, crítica 

e investigativa das práticas educativas, perspetivando o desenvolvimento pessoal e profissional e 

estabelecer interações positivas com os diversos parceiros educativos, num quadro de participação 

ativa e democrática; adquirir conceitos básicos e perspetivas teóricas utilizadas na análise dos 

processos de organização e gestão da educação; produzir os dossiers de estágio, quer de PES I, 

quer de PES II, bem como elaborar e defender publicamente o relatório de PES. Constitui 

portanto, a oportunidade de contextualização do estagiário e a consolidação de conhecimentos, 

permitindo encarar a escola como um meso-sistema e exercer futuramente a profissão de 

professor/educador. É uma componente do processo de formação do aluno e reveste-se de um 

procedimento íntegro, a fim de minorar possíveis lacunas entre teorias e práticas.  

Desta forma, a formação de educadores/professores apresenta-se como um dos elementos 

fulcrais, através da qual a didática intervém e contribui para a melhoria da qualidade do ensino. 

Subentende-se que o primeiro passo deverá ser efetuado através da formação inicial, 

particularmente no período de estágio que representa na formação inicial dos alunos o período 

final do seu percurso para obtenção do estatuto que lhe conferirá a gradação profissional 

necessária ao exercício da profissão docente real (Francisco, et al., 2006:20), contudo esta 

formação deve ser continuada. 

Do estágio emanam finalidades como o desenvolver de competências de destrezas na área 

específica (Alarcão e Tavares, 2007), neste caso a aquisição de um conhecimento básico sobre a 

profissão docente e de objectivos educativos, bem como o desenvolvimento de um pensamento 

crítico e reflexivo, fundamental à tomada de eventuais decisões (Cerezo, 1995, cit. por Francisco, 

et al., 2006:23). 

Em todo este processo a orientação e supervisão pedagógica assumem-se como verdadeiras 

fontes de onde brota a aquisição não só de novas práticas como de conhecimentos, conduzindo o 

formando a refletir na sua atuação e em formas de superação. Apesar da abrangência do termo, 
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de acordo com Onofre (1996,citado por Francisco et al., 2006:23), podemos definir supervisão 

pedagógica como: 

a) Uma estratégia de formação que implica uma relação entre duas pessoas, supervisor 

e supervisado, em que o primeiro recolhe e analisa as dificuldades manifestadas pelo 

segundo na sua área de intervenção, aconselhando-o e ajudando-o a ultrapassar essas 

mesmas dificuldades. Revela-se assim como uma relação de ajuda e cooperação. 

b) Um contacto permanente entre os intervenientes, uma relação sistemática que se deve 

desenvolver num clima relacional positivo. 

c) Um processo aberto em termos metodológicos na medida em que recorre a diversas 

técnicas de formação. 

Na elaboração deste relatório de estágio esteve subjacente a investigação da própria tarefa 

docente que se transforma, neste processo formativo, numa das vigas mestras para avançar e 

propor linhas de atuação concretas relativamente ao fenómeno educativo. Para conseguir um bom 

desenvolvimento profissional o educador/professor deve investigar, uma vez que, a investigação 

é uma indagação sistemática e autocrítica (Stenhouse, 1981), e refletir sobre o ato educativo 

melhorando a sua atuação enquanto profissional tendo em vista, sempre, a promoção, a autonomia 

e aprendizagem dos alunos, como defendem Francisco, et al., (2006:38), ao afirmarem que a 

clareza das instruções e dos discursos dos professores é fundamental para um processo de ensino 

aprendizagem eficaz.   

No que concerne ao sistema educativo português a LBSE (Lei nº 46/86 de 14 de Outubro, 

art.7º: 3069), legitima o caráter universal obrigatório e gratuito do ensino básico, assinalando que 

lhe compete assegurar a formação geral dos portugueses, que se inicia com o período Pré-Escolar 

em que as áreas desenvolvidas são: o conhecimento do mundo; a formação pessoal e social; a 

expressão e comunicação (englobando os domínios das expressões, da linguagem oral e 

abordagem à escrita e da matemática). A educação pré-escolar não usufrui de um currículo formal, 

mas tem subjacentes orientações que auxiliam o educador na organização da sua prática 

educativa, a partir de intencionalidades definidas (despacho nº 5220/1997, de 4 de agosto).  

No 1º CEB são desenvolvidas competências nas seguintes áreas disciplinares: português, 

matemática, estudo do meio, onde se integra o ensino das ciências, expressões artísticas e físico-

motora. Este rege-se por um currículo formal próprio e cada área possui um programa, bem como 

metas a cumprir. É de referir que o plano curricular deste ciclo defende também a integração de 

atividades experimentais e de pesquisa, no trabalho a desenvolver pelos alunos, adequadas à 

natureza das diferentes áreas, designadamente no ensino das ciências.  
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2.1.2. Contexto institucional e funcional 

Como referido anteriormente as instituições, ambas pertencentes ao Agrupamento de 

Escolas Afonso de Albuquerque, em que decorreram a PES I e PES II foram respetivamente a 

Escola Básica do Espirito Santo, sob o acompanhamento do docente cooperante Joaquim 

Emanuel e supervisionada pela Professora Doutora Urbana Bolota e o Jardim de Infância de 

Lameirinhas, sob a orientação da educadora cooperante Isabel Rato e supervisão da Professora 

Doutora Filomena Velho.  

A educação e o sistema de ensino, tal como o conhecemos atualmente, tem sofrido diversas 

alterações. Até finais do século XIX a denominada Escola Tradicional tinha o seu expoente 

máximo na autoridade do professor, na transmissão do saber fragmentado, desfocado do contexto 

e enciclopédico, considerando o aluno um ser passivo cujo papel é receber ordens, normas e 

recomendações do professor, memorizando as matérias. Desde esse período que se começou a 

repensar a forma de atuação e modelos a aplicar, surgindo a Escola nova, a partir das obras de 

Preyer, Dewey e Ferrière, entre outros, assumindo-se como um movimento de renovação do 

ensino fortalecido ao longo do século XX. Para esta inovação muito contribuíram também as 

leituras de Rousseau (1762), percursor da Escola Nova, ao afirmar em Émile, que a criança ao 

nascer tem necessidade de se entender e mexer, que permitiram libertar a criança, alterando-se, 

igualmente, a relação professor-aluno (Candeias, 1995:14-15). Este movimento inovador afasta-

se dos entendimentos tradicionalistas da educação, menos dinâmicos e libertários. As conceções 

pedagógicas alteraram-se, surge uma nova visão da criança/aluno, tornando-se o 

experimentalismo a legitimação científica do processo ensino e aprendizagem, originando 

pedagogias ativas.  

Nos anos 70, produz-se uma importante mudança caraterizada pelo interesse simultâneo 

pela teoria e pela prática, enquanto elementos indispensáveis ao progresso educativo. Na vertente 

prática apareceram novas perspetivas didáticas, bem como metodologias e recursos, a 

conceptualização do currículo e o interesse pela aplicação didática. Na vertente teórica ocorreu a 

rutura com a epistemologia tradicional, aparecendo um novo conceito de ciência sob a influência 

de outras áreas cognitivas (ciências sociais e humanas) e de novos paradigmas que originaram 

teorias cristalizadas em alguns modelos didáticos, que constituem o motor da prática educativa. 

É de referir que durante a prática pedagógica exercida durante o estágio estiveram sempre 

presentes alguns dos modelos que radicam nos diversos paradigmas e a seguir se descrevem: o do 

autor Coll (1987), que se carateriza por especificar os objetivos gerais e finais, determinando a 

sequencia e a temporalização e desenvolvendo programas de ação concretos dos dois níveis 

anteriores; o proposto por Suchman (1966), baseado na investigação e conhecido como modelo 
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de descoberta, que pretende ajudar os alunos a desenvolver a disciplina intelectual e as 

capacidades necessárias para colocar questões e procurar respostas resultantes da curiosidade, 

competindo ao docente potenciar esta capacidade, oferecendo possibilidades de investigação, 

equipas de trabalho, recursos, entre outros; o modelo de Ausubel (1963), centrado na 

aprendizagem em que se distinguem a aprendizagem recetiva, à base de memorização e a 

aprendizagem significativa, pela descoberta (guiada ou autónoma). Na primeira o aluno recebe os 

conteúdos a aprender de forma final, sem necessidade de nenhuma descoberta, além da 

compreensão e assimilação, a segunda que implica a descoberta progressiva do aluno por si só, 

adaptando e reorganizando a informação, pois não lhe é apresentado o conteúdo final. Este autor 

considera que a principal fonte de aprendizagem procede da aprendizagem significativa, pelo que 

o papel do professor consiste em programar, organizar e sequenciar os conteúdos, para que o 

aluno os encaixe na sua estrutura cognoscitiva prévia e evitando a aprendizagem por 

memorização: o modelo de Montessori, percursora da Escola Nova, que propõe uma metodologia 

de tendência analítica que engloba três aspetos básicos: ambiente adaptado (todo o material é de 

tamanho infantil), exercícios da vida prática, educação motora, ocupações domésticas e trabalhos 

produtivos e material de desenvolvimento (materiais para educar os sentidos e as capacidades 

intelectuais). Deste método faz parte também a lição a três tempos, a associação do nome com a 

perceção sensorial, reconhecimento do objeto, e recordação do nome o modelo de Piaget (1952), 

que se debruça fundamentalmente sobre os processos internos do individuo, concretamente a sua 

perceção e a sua estruturação da realidade, sobre o qual nos debruçaremos posteriormente; o 

proposto por Vygotsky (1996), considerando a Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP), como 

a distância entre o nível de desenvolvimento real, ou seja, determinado pela capacidade de 

resolver problemas independentemente, e o nível de desenvolvimento proximal, demarcado pela 

capacidade de solucionar problemas com ajuda de um parceiro mais experiente (professor). São 

as aprendizagens que ocorrem na ZDP que fazem com que a criança se desenvolva ainda mais, 

ou seja, é justamente nesta zona de desenvolvimento proximal que a aprendizagem vai ocorrer. 

Fundamentámo-nos ainda em autores como Novak e Gowin (1988), conhecidos pela importante 

inovação – os mapas conceptuais cujo objetivo é proporcionar aos alunos elementos de avaliação 

que lhe facilitem uma aprendizagem significativa. 

Atualmente têm ocorrido reformulações e desenvolvidas variantes Desta forma, 

consideramos abordar algumas das que foram ministradas durante a formação académica como o 

Modelo Curricular High Scope, o Movimento Escola Moderna, a Metodologia de Trabalho de 

Projeto e o Modelo Pedagógico de Reggio Emilia, que também se procurou refletir na 

estruturação da prática de ensino supervisionada.  
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A influência do Currículo High Scope assinala-se ao nível da organização do espaço, 

através da preocupação com a etiquetagem de alguns materiais, de modo a favorecer a autonomia 

e responsabilidade das crianças, mas também no que se refere à interação adulto/criança, na qual, 

citando Formosinho, et al., (1996:73), o papel do adulto é basicamente o de criar situações que 

desafiem o pensamento atual da criança e, assim, provoquem conflito cognitivo. Se a preparação 

inicial da sala é da responsabilidade do educador, já as decisões seguintes, que derivam do fluir 

diário das atividades, são da competência de todos, através da gestão partilhada do poder, que 

exige cooperação recíproca entre adultos e crianças.  

No concernente ao Movimento Escola Moderna (MEM) este iniciou-se a partir de uma 

visão empírica da aprendizagem, baseada na teoria de Freinet (1975), valorizando (…) uma 

prespectiva de desenvolvimento das aprendizagens, através de uma interacção sócio-centrada, 

radicada na herança sócio-cultural a redescobrir com o apoio dos pares e dos adultos (Niza, 

2007:125).  

A sua influência situa-se ao nível da organização do ambiente educativo, assente numa base 

democrática de partilha de poder, entre todos os elementos do grupo. Para operacionalizar este 

pressuposto concebem-se instrumentos de regulação cooperativa, tais como: calendário do tempo; 

calendário do mês, calendário dos aniversários; plano de atividades; lista semanal de projetos; 

quadro de tarefas diário. Cada um destes instrumentos proporciona ainda a realização de outros 

objetivos educativos que integra diferentes domínios curriculares (Folque, 1999). Considera-se 

fundamental facultar às crianças tempo lúdico e de atividade livre exploratória, que permita a 

ocorrência de interrogações que possam suscitar projetos de pesquisa estimulados pelo educador. 

Segundo este modelo as salas de atividades devem organizar-se de modo a que as crianças possam 

escolher o que querem fazer, sendo por isso, a forma como se dispõe a sala determinante, 

relativamente ao tipo de atividades e materiais que pode oferecer. Uma questão relevante é 

também que os materiais sejam autênticos, procurando evitar, como enfatizam Formosinho, et al., 

(1996:148), os ambientes de educação com miniaturas pela sua condição infantilizante. Trata-se 

também de um modelo que requer uma forte articulação com a família e a comunidade em geral.  

A Metodologia de Trabalho de Projeto é utilizada sempre que o grupo de crianças 

manifeste um interesse que possa ser ampliado nesse formato de investigação participativa. 

Implica um estudo profundo de determinado tópico que pode ser prolongado por vários dias. As 

crianças e o educador elaboram um plano de ação, que integra e dá sentido às atividades de grupo, 

logo é uma pedagogia aberta que mantem a criança sempre ativa, esforçando-se por atingir a meta. 

É um processo de construção progressiva, flexiva que permite ir adaptando os meios aos fins, 

procurando as soluções mais adequadas, rentabilizando as potencialidades e ultrapassando as 

dificuldades até atingir os objetivos pretendidos, ou seja, possibilita cultivar e desenvolver não só 
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os conhecimentos e as capacidades das crianças, mas também a sua sensibilidade emocional, 

moral e estética (Katz e Chard, 1997). A inspiração de Reggio Emilia a este nível situa-se no que 

diz respeito ao papel da criança nos projetos: a criança é a autora dos projetos desenvolvidos, não 

uma mera participante e tem um papel ativo na construção do seu conhecimento do mundo, uma 

vez que ela é capaz de construir autonomamente significados através da experiência diária da 

vida quotidiana (Lino, 2007:100). A organização curricular assenta nas premissas da interação, 

colaboração e comunicação, apresentando caraterísticas específicas que designaremos a seguir: 

um enfâse na expressão, pois a criança possui cem linguagens e pode utilizá-las na forma verbal, 

gestual ou gráfica (Malaguzzi, 1997); a organização e a estética dos espaços; o educador (porque 

apoia as relações entre os professores, as crianças e os pais) e o procedimento de trabalho de 

projeto.  

A abordagem High-Scope reconhece que o poder para aprender reside na criança, 

encarando-se a criança, enquanto ser competente e construtor ativo do seu próprio conhecimento. 

Neste sentido a abordagem High-Scope considera as crianças como agentes activos que 

constroem o seu próprio conhecimento do mundo enquanto transformam as suas ideias e 

interacções em sequências lógicas e intuitivas de pensamento e acção (Hohmann e Weikart, 

2009:22). Nesta perspetiva, o educador é mais um elemento do grupo que observa, planifica, 

documenta, avalia e interpreta as ações da cada criança e do grupo, integrando-as nas 

experiências-chave do currículo, procurando ir ao encontro dos seus interesses e necessidades. É 

também um coadjuvante do desenvolvimento, na medida em que facilita e promove a atividade 

da criança e fomenta a sua autonomia. Assim, o educador tem um papel importante na 

estruturação de um ambiente educativo capaz de proporcionar o máximo de oportunidades de 

aprendizagem e formação. Isto implica, do ponto de vista físico, uma organização do espaço, dos 

grupos, dos materiais e das rotinas diárias, que seja estimulante para a criança e que seja favorável 

ao relacionamento com os outros, ao respeito pela diferença, ao desenvolvimento da socialização, 

da imaginação, da criatividade e de uma aprendizagem ativa. 

A imagem realça os cinco pilares que norteiam os profissionais que sustentam a sua 

atuação na abordagem High-Scope no dia-a-dia com as crianças. 

O Modelo Curricular High-Scope (figura nº18) procura desenvolver uma filosofia centrada 

na ação da criança, uma vez que a aprendizagem pela ação é a componente central da roda da 

aprendizagem e é por meio desta que constroem o conhecimento que as ajuda a dar sentido ao 



 

 

55 

  

mundo (Hohmann e Weikart, 2009). 

Neste sentido o espaço também assume 

relevância deve, por isso ser atraente e 

convidativo para as crianças. A sala 

deve possuir uma grande diversidade de 

objetos e materiais que estejam ao 

alcance das crianças para facilitar a sua 

manipulação de forma a poderem ser 

explorados, transformados e 

combinados para que estas possam 

fazer escolhas e tomar decisões. Deve 

ser dividido em áreas bem definidas 

com arrumação prática e acessível 

de forma a tornar visíveis os diferentes materiais. Mas como refere Oliveira-Formosinho 

(2007:80), as crianças que observamos não são ilhas isoladas. Pertencem a uma família, a uma 

comunidade, a uma sociedade e a uma cultura, pelo que, é importante ter ainda em conta a cultura 

local na sua identidade geográfica e social de cada criança no momento de estabelecer os objetivos 

para a educação de infância.  

Indo ao encontro destas conceções e ao refletirmos sobre a educação do cidadão do século 

XXI surge, quase inevitavelmente, a necessidade de nos interrogarmos acerca das questões-chave 

para enfrentarmos os novos desafios que se discernem na sociedade atual. Temas como os novos 

papéis do educador/professor, a sua formação inicial e contínua, o papel central do educando, ou 

o estabelecimento de ensino ao serviço de uma sociedade submetida a contínuas mudanças 

tecnológicas, ideológicas e sociais são aspetos que devem ser analisados em profundidade se 

quisermos compreender as necessidades educativas atuais e responder às exigências sociais de 

um futuro próximo. A estas necessidades educativas responde a ação didática de um 

educador/docente comprometido com a sua prática pedagógica diária.  

Os princípios holísticos do processo de ensino e aprendizagem pressupõem uma série de 

aspetos que rodeiam o processo de ensinar e aprender, influenciando-o ou determinando-o. 

Apresentamos alguns desses princípios: a aprendizagem é favorecida por experiências em que as 

pessoas se sintam interessadas e envolvidas; é mais fácil aprender com pessoas em quem se 

confia; as experiências que melhor se aprendem são as relacionadas com os conhecimentos 

daquele que aprende. Desta forma, é primordial uma observação precisa das crianças enquanto 

grupo, tendo em conta as particularidades de cada uma, numa prática inclusiva, atendendo à 

diversidade (Arends, 2008). 

Figura nº 18 - Roda da aprendizagem Pré-escolar High/Scope. 
 Fonte: Hohmann e Weikart (2009:6). 
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O processo de ensino e aprendizagem deve conduzir ao desenvolvimento da autonomia, no 

que diz respeito à aquisição de conhecimentos, deixar lançadas as bases para a criança poder fazer 

pesquisa de informação, promovendo o desenvolvimento da sua capacidade de refletir e tomar 

decisões, pelo que encetar atividades, durante as aulas, que impliquem estes aspetos é de suma 

importância. Ao analisar a sua prática profissional o professor estagiário deve ter ainda em conta 

elementos que se imbricam e auxiliam a sua atuação, tais como: a capacidade de observar e 

contextualizar o ambiente de aprendizagem, considerando o espaço em que esta ocorre; a 

organização da rotina diária e do material; a caraterização da dinâmica educativa e das interações 

professor e aluno; aluno e aluno e a composição do grupo com que se depara para melhor 

planificar as aulas. 

O período de observação do grupo e da forma como o educador/docente cooperante orienta 

as aulas, incluso na PES I e II, assume-se crucial para uma melhor atuação do educador/professor 

em estágio, uma vez que lhe servem de guia, e o conduzem a refletir no modo como deve dirigir 

a prática pedagógica. No entender de Estrela, et al., (1978:57), (…) só a observação permite 

caracterizar a situação educativa à qual o professor terá de fazer face em cada momento. A 

identificação das principais variáveis em jogo e a análise das suas interacções permitirão a 

escolha das estratégias adequadas.  

O diálogo formativo entre o professor estagiário e educador/professor cooperante também 

fomentam as boas práticas, pois permitirem a troca de informação constante acerca do grupo e 

das atividades a implementar, conduzindo a uma aprendizagem com enfoque na criança, por 

forma a envolvê-lo na construção do seu próprio conhecimento.  

A PES apresenta uma estrutura sequencial e articulada de atividades que são realizadas sob 

objetivos que se pretendem alcançar. Assim, a planificação assume papel de relevo no processo 

ensino e aprendizagem, uma vez que orienta o docente na consciencialização das finalidades a 

atingir. Piéron (2005), designa a sua estruturação em quatro etapas: a definição de objetivos 

específicos; a escolha das atividades de aprendizagem a partir desses objetivos; a organização das 

mesmas com vista a uma melhor aprendizagem e a seleção de procedimentos de avaliação para 

assegurar em que medida estão a alcançar os objetivos estabelecidos. 

É de salientar que como a PES decorreu no Pré-Escolar e no 1º Ciclo, em ambos os 

momentos foram empregues algumas das caraterísticas dos diversos modelos e os aspetos 

relevantes apresentados anteriormente. Foram também tidos em conta documentos do Ministério 

da Educação (OCEPE, Currículo Nacional do Ensino Básico, Metas de Aprendizagem e 

Programas de cada área, como pontos de apoio fulcral para a prática pedagógica).  

Embora conscientes das diferenças que separam os dois ciclos de ensino, nomeadamente 

ao nível da compartimentação das áreas de conteúdo no 1º ciclo do ensino básico, na exposição 
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dos mesmos e na atribuição do tempo para cada área, a tendência atual é que cada grau de ensino 

sirva de base ao seguinte o que determina a articulação entre ciclos, obedecendo a uma 

sequencialidade progressiva, conferindo a cada ciclo a função de completar, aprofundar e 

alargar o ciclo anterior, numa perspectiva de unidade global do ensino básico (LBSE, nº 

115/1997 de 19 de setembro, art.º. 8º. 5083).  

A articulação entre ciclos beneficia o processo de aquisição de conhecimentos, é geradora 

de maior estabilidade, facilitando a transição da criança para a escolaridade obrigatória, cabendo 

ao professor do 1º CEB promover a integração de todas as vertentes do currículo e a articulação 

das aprendizagens do 1º ciclo com as da educação pré-escolar e as do 2º ciclo (DL nº 241/2001, 

30 de agosto: 5574). A atual formação de professores vem ao encontro deste conceito, uma vez 

que proporciona, através do mestrado integrado, a habilitação para educador/professor ou 

professor 1º e 2º ciclo, viabilizando a possibilidade do docente não só conhecer os diversos 

aspetos implicados na qualidade do ensino e respetivos resultados de aprendizagem nos diferentes 

momentos, como pode fazer o acompanhamento sequencial dos alunos.  

Na delimitação dos domínios de habilitação para a docência privilegia-se neste novo 

sistema, uma maior abrangência de níveis e ciclos de ensino (…) permite o 

acompanhamento dos alunos pelos mesmos professores por um período de tempo 

mais alargado. É neste contexto que se promove o alargamento dos domínios de 

habilitação docente generalista que passa a incluir a habilitação conjunta para a 

educação pré-escolar e para o 1º ciclo de ensino básico (DL nº 43/2007 de 22 de 

fevereiro: 1320).  

Em relação à prática, em ambos os estágios aconteceram momentos de preparação, 

sincrónicos e diacrónicos, que favoreceram o seu decurso. Estes configuraram diferentes 

contextos significativos de aprendizagem e de desenvolvimento profissional, bem como 

proporcionaram interações entre os diversos participantes: professoras supervisoras, orientadora, 

educadora/professor cooperante e futura docente em formação. O trabalho em equipa, o diálogo 

crítico-reflexivo e colaborativo estiveram sempre presentes, bem como o apoio às planificações 

e à resolução de dúvidas prementes, o que promoveu a reflexão na ação, da ação, sobre a ação e 

para a ação, uma vez que entre o dizer e o fazer fica a ponte do saber (Esteves, 1998:99). Nesta 

perspetiva, podemos afirmar que auxiliou a reformular ações mais eficazes, profícuas, de 

qualidade e exequíveis durante a prática pedagógica, indo ao encontro do preconizado por 

Zeichner (1993:21), ao referir que, uma maneira de pensar na prática reflexiva é encará-la como 

vinda à superfície das teorias práticas do professor, para análise crítica e discussão. Este 

entendimento é corroborado por Freire (2007), ao realçar que uma boa reflexão da aula origina 

maior produtividade da próxima, mostrando-se como um fator chave no desenvolvimento e na 
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superação de vários obstáculos, no desenrolar das regências, pois ensinar exige reflexão crítica 

sobre a prática. A cooperação entre todos os intervenientes revela-se crucial no seguimento da 

PES, como preconizam Francisco (2006), Alarcão e Tavares (1987), Vieira (1993), Zeichner 

(1993), Piéron (1996) e Carreiro (1996), ao realçarem o valor da metodologia de supervisão 

pedagógica no estágio como vetor marcante na preparação de futuros educadores/professores, 

dependendo o sucesso dos alunos estagiários do empenho não só do próprio, como do supervisor 

que o orienta e conduz concreta e especificamente. 

Salienta-se que todas as atividades/aulas e as planificações para elas elaboradas foram 

realizadas de acordo com os objetivos e conteúdos programáticos das diferentes áreas 

curriculares, bem como o material utilizado, considerando este como ferramenta de apoio, foi 

criteriosamente selecionado em função dos objetivos pretendidos. No final de cada dia/semana 

foi realizada uma reflexão critica com vista a avaliar não só a aquisição de conhecimento dos 

alunos, mas também a forma de condução do processo de ensino e aprendizagem, com o propósito 

de melhorar quer a qualidade da prática, quer o aprendizado dos alunos. Observou-se que esta 

pática fortaleceu a riqueza do saber, ao possibilitar uma revisão do processo de ensino e do 

rendimento dos alunos, à retificação da planificação e a uma concretização mais profícua (Bento, 

2003).  

É ainda de referir que no final de cada ciclo de estágio foi elaborado um dossier composto 

pela caracterização das instituições e dos grupos, as observações, planificações e práticas 

realizadas, bem como as reflexões críticas que subjazem ao espírito e revitalização do processo 

de ensino e aprendizagem.   

Com base no supracitado dossier apresenta-se a descrição sucinta da relevância de cada 

ciclo e de cada área de conteúdo na educação da criança. São ainda expostas algumas das 

planificações e atividades exemplificativas do trabalho realizado.  

2.2. A PES na Educação Pré-Escolar 

A educação pré-escolar, como já foi referido anteriormente é a primeira etapa da educação 

básica no processo de educação ao longo da vida (Silva, 2007:17), daí ser nesta etapa que se 

criam as condições necessárias para que as crianças aprendam a aprender. Por isso, podemos 

considerar que é nesta fase que a criança começa por construir de, certa forma, o seu 

conhecimento, como preconiza Driver et al., (1994, citado por Coll, (org), 2007:105), o processo de 

construção de conhecimento não é… uma realização individual, mas sim “ um processo de co-construção 

ou de construção conjunta, realizado com a ajuda de outras pessoas, que, no contexto escolar são os 

educadores/professores e os colegas da sala de aula. 
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O reconhecimento da importância da Educação Pré-escolar no desenvolvimento e sucesso 

educativo das crianças requer que os educadores atribuam particular atenção à prática pedagógica 

que desenvolvem dentro da sala, valorizando, as linhas pedagógicas atuais que perspetivam a 

criança como cidadão competente, com direito à expressão das suas ideias e à participação ativa 

na construção do seu próprio conhecimento. Por forma a promover esse processo, o educador 

deve adotar uma postura investigativa, crítica e reflexiva. 

Seguindo esta linha de pensamento, as possibilidades que ofereçam a opção por um uma 

pedagogia participativa e ativa merecem grande relevo. Oliveira-Formosinho e Andrade (2011), 

apontam numa perspetiva de aprendizagem de caráter socio-construtivista, na qual o processo de 

ensino e aprendizagem é fundamentada em princípios de valorização da experiência, da ação, da 

vida democrática e de respeito pelo outro e pelo meio que os rodeia. 

Enquanto futuros educadores acreditamos numa perspetiva de educação para a diversidade, 

daí que consideremos que a diferença (assuma ela qualquer forma), é inerente e indissociável ao 

ser humano, pelo que não há fórmulas milagrosas, há sim que conceber a ação educativa de forma 

abrangente, adequando práticas ao grupo e às circunstâncias. Na verdade, ao aprender (em 

qualquer área do conhecimento), cada um atribui significados próprios àquilo que assimila, 

reconstruindo os seus saberes a partir do que já conhece. Só compreendendo profundamente o 

que isto significa, se percebe que a heterogeneidade, a diversidade, enfim, a diferença, é a maior 

riqueza que existe na sala atividades. As crianças devem participar, em conjunto com o educador 

dessa construção de identidades e planeamento de ações, estabelecendo uma linha pedagógica 

baseada no construtivismo (como suprarreferido), que indica a participação ativa das crianças na 

sua própria aprendizagem, através da experimentação direta, da pesquisa em grupo, do estímulo 

à dúvida e do desenvolvimento do raciocínio. 

O educador deve estabelecer, assim, uma progressão de experiências e oportunidades de 

aprendizagem nas diferentes áreas, tendo em conta a evolução do grupo e o desenvolvimento de 

cada criança. A criança, individualmente, deverá ser apoiada para que atinja níveis que não 

alcançaria sozinha, facilitando uma aprendizagem cooperada que ofereça oportunidade às 

crianças de colaborarem no processo de aprendizagem umas das outras. A construção do 

conhecimento na sala de aula é um processo social e compartilhado (Coll, (org), 2007:105). 

Subjacente à ação educativa encontra-se a família, em particular os pais que devem ser cada vez 

mais parceiros nos jardins-de-infância e, mais concretamente ainda, parceiros nos projetos que 

estão a ser desenvolvidos nos jardins-de-infância (Vasconcelos, 2009:65), fomentando, desta 

forma, a colaboração da família de uma forma ativa no processo de desenvolvimento das crianças. 

O desenvolvimento do currículo na educação pré-escolar tem como referência as 

Orientações Curriculares para a Educação Pré-escolar (OCEPE), (Despacho n.º 5220/97, de 4 de 



 

 

60 

  

agosto), onde o educador pode encontrar um conjunto de princípios gerais pedagógicos e 

organizativos de apoio na condução do processo educativo a desenvolver com as crianças. Sendo 

uma referência comum para todos os educadores de infância, uma vez que no pré-escolar não 

existe programa pré-definido. Este documento não pretende ser um programa, mas antes e, por 

ser abrangente, possibilita que o educador fundamente as suas opções educativas. Facilita ainda 

a adoção de uma pedagogia mais adequada, organizada e estruturada, para que sejam, desta forma, 

desenvolvidas competências que permitam às crianças reconhecerem as suas possibilidades e os 

seus progressos, diligenciando uma melhoria da qualidade da Educação pré-escolar. 

Nas OCEPE encontram-se identificadas três áreas de conteúdo - Área de Formação Pessoal 

e Social, Área de Expressão e de Comunicação e Área de Conhecimento do Mundo (tabela nº16): 

Tabela nº 16 - Áreas de conteúdo desenvolvidas no Pré-escolar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Adaptado de http://www.dge.mec.pt/. 
 

A articulação destas diferentes áreas parte de um “tema/ área geral”, normalmente 

escolhida pelo Agrupamento em que se insere a instituição de ensino, e que servirá como suporte 

principal para chegar a todas as outras - transversalidade 

Cabendo assim ao educador gerir o currículo, no âmbito do projeto educativo do 

estabelecimento, sendo – lhe atribuído o papel de escutar os saberes das crianças e das suas 

famílias, os desejos da comunidade, cooperando com a equipa pedagógica e as solicitações dos 

outros níveis educativos. 

Na educação pré- escolar é fulcral que o educador tenha atenção a forma como organiza o 

tempo, de modo a criança ter acesso a uma diversidade de experimentação com inúmeras 

materiais e em diferentes situações. Deve também possibilitar e ir ao encontro a iniciativa das 

crianças, planeando uma rotina diária que lhes permiti construir as suas acções sobre os seus 

planos, interesses e talentos (Hohman e Weikart, 2009:224). Assim, é importante criar uma rotina 
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diária que contemple momentos de trabalho (individuais ou em grupo) e de diálogo, permitindo 

que ocorram as mais diversas interações. Ou seja, planear uma rotina com momentos bem 

definidos, o que não significa “rotinizar” as atividades, mas sim definir diferentes tipos de tempos 

e possibilidades para estar juntos, trabalhar, experimentar, descobrir e criar. 

Com a implementação de uma rotina diária, pretende-se criar um ambiente psicológico, 

emocionalmente seguro e com uma determinada finalidade (Hohmann e Weikart, 2009). 

De acordo com Dewey (2002), as crianças aprendem de um forma mais significativa 

quando as ações partem dos seus interesses, por isso uma das preocupações foi tentar sempre 

identificá-los e criar oportunidades para que pudessem implicar-se em atividades e projetos que 

dessem resposta aos mesmos. Segundo esta perspetiva e tendo em consideração que a criança é 

um ser social com caraterísticas muito próprias (Vygotsky, 1991), procurou-se sempre ao longo 

das ações educativas valorizar e conhecer as suas caraterísticas individuais, ouvindo e apoiando 

todas, de modo a promover um clima de motivação, bem-estar individual e coletivo. 

A elaboração das planificações para cada aula teve por base as necessidades e interesses das 

crianças interligados com os conteúdos programáticos sugeridos pela Professora Cooperante e 

presentes nos programas do Ministério da Educação. Como preconiza Zabalza (2001), ao 

abordarmos a planificação referimo-nos a: 

 um conjunto de conhecimentos, ideias, experienciais sobre o fenómeno a organizar 

que atuará como apoio conceptual e de justificação do que se decide; de um propósito, 

fim ou meta a alcançar que indique a direção a seguir; de uma previsão relacionada 

com o processo a seguir que se concretizará numa estratégia de procedimentos na qual 

se incluem os conteúdos ou tarefas a realizar, a sequência das atividades e alguma 

forma de avaliação ou conclusão do processo.  

Desta forma, é fundamental que o educador use a planificação como fio condutor das 

atividades, mas sem se afastar do significado de um clima de apoio… tal como é indispensável 

que se aproprie das estratégias para criar esse próprio clima (Hohmann e Weikart (1995), 

citados por Oliveira- Formosinho, 1996:77).  

Tendo em conta que a criança deve estar activamente envolvida na aprendizagem e o 

construir o conhecimento a partir da interacção com o mundo que a rodeia (Hohmann e Weikart, 

(1979), citados por Spodek e Brown, 1996:29), proporcionou-se às crianças experiências 

diversificadas de aprendizagem, dando-lhes sempre a oportunidade de planearem, explorarem, 

agirem e refletirem sobre as suas ações. 

Ao longo do estágio, foram realizadas diversas avaliações relativas ao desenvolvimento 

das crianças, a fim de adequar práticas, redefinir estratégias e obter dados que sustentassem a 
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apreciação final que se pretendeu fazer de cada criança. Como preconizado pelas Orientações 

Curriculares: 

avaliar o processo e os efeitos, implica tomar consciência da ação para adequar o 

processo educativo às necessidades das crianças e do grupo e à sua evolução. A 

avaliação realizada com as crianças é uma atividade educativa, constituindo também 

uma base de avaliação para o educador (Silva, 2007:27). 

Ao longo da nossa vida todos fazemos avaliação em diversas situações, a fim de encetar 

formas para melhorar aspetos que verifiquemos menos positivos. As crianças, quando ingressam 

no pré-escolar já conseguem realizar autoavaliações e, atrevemo-nos a referir, que as realizam 

com alguma frequência, como refere Lewis (1998, citado por Papalia, 2006:235): 

 durante o terceiro ano, tendo adquirido um conhecimento considerável a respeito de 

padrões, regras e objetivos aceitos de seu meio social - sobretudo a partir de atitudes 

e reações dos pais a seu comportamento - as crianças desenvolvem emoções de auto-

avaliação, como orgulho, vergonha e culpa. Podem então avaliar seus próprios 

pensamentos, planos, desejos e comportamento segundo o que se considera 

socialmente adequado. 

O processo educativo, também ele, deve conter momentos avaliativos, quer do próprio 

processo, quer das aquisições realizadas. É através da avaliação que o educador recolhe a 

informação que lhe permite apreciar o progresso das crianças e, em particular, diagnosticar 

problemas e insuficiências na sua aprendizagem e no seu trabalho, verificando assim a 

necessidade (ou não) de alterar a sua planificação e ação didática. A avaliação deve, por isso, 

fornecer informações relevantes e substantivas sobre o estado das aprendizagens, do 

desenvolvimento integral e das atitudes das crianças (saber estar, saber fazer), no sentido de ajudar 

o educador a gerir e planear ações que promovam o desenvolvimento e sucesso das crianças em 

todas as suas vertentes. No pré-escolar não existe avaliação com o propósito de passagem ao nível 

seguinte, contudo a avaliação assume-se como relevante. Fernandes (2005), defende que o ato de 

avaliar as crianças em idade pré-escolar não pode assentar apenas em tarefas rotineiras ou 

conhecimentos que pouco mais exigem do que a sua memorização ou rotina. Esta avaliação deve 

abranger processos mais complexos de pensamento e contribuir para estimular as crianças na 

resolução de problemas e na valorização dos aspetos de natureza sócio-afetiva e cultural, 

centrados em estratégias metacognitivas, diversificadas e abertas.  

A avaliação em contexto pré-escolar deve ter em conta a diversidade de situações e a 

variedade de reações das crianças que frequentam a educação pré-escolar, isto é, exige grande 

atenção por parte dos educadores, quanto aos pressupostos, funções e processos de avaliação. 

Mais especificamente, a avaliação deve incidir de modo equilibrado em todos os objetivos e 

conter vários instrumentos avaliativos, constituindo uma parte integrante do processo de 
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desenvolvimento. Assim, converte-se num processo contínuo e dinâmico na medida em que as 

crianças podem evidenciar os seus conhecimentos, capacidades e atitudes de formas 

diferenciadas, servindo o propósito não só de avaliar o que ainda não adquiriram, mas também de 

valorizar o que já alcançaram, decorrendo num clima de confiança, em que os erros e as 

dificuldades são encarados por todos de forma natural como pontos de partida para novas 

aprendizagens. A avaliação dá indicação o educador acerca dos progressos das crianças e ajuda-

o nas escolhas das atividades a realizar com todo o grupo e individualmente. Esta deve, por isso, 

envolver cada um no processo de avaliação, auxiliando-os na análise do trabalho que realizam e 

a tomar decisões para melhorarem a sua aprendizagem.  

2.2.1. Áreas curriculares 

Numa primeira etapa do estágio, foi realizada a observação do grupo e dos espaços 

(instituição e sala), passando posteriormente para o planeamento das atividades, pois como é 

defendido nas OCEPE a observação constitui, deste modo a base do planeamento e da avaliação, 

servindo de suporte à intencionalidade do processo educativo (Silva, 2007:26). 

As atividades desenvolvidas iniciaram-se sempre através de um diálogo, onde a cooperação 

do grupo foi fundamental, promovendo-se interações positivas, tendo em conta os interesses e as 

dificuldades das crianças. Procurando que a ação educativa fosse sustentada em algumas 

conceptualizações da pedagogia de participação, foram também considerados alguns princípios 

pedagógicos enunciados nos diferentes modelos curriculares, como o High Scope, o Movimento 

da Escola Moderna e o Reggio Emilia (Hohmann e Weikart, 2009; Niza, 2009; Malaguzzi, 2008), 

que se enquadram numa perspetiva socioconstrutivista de aprendizagem e do desenvolvimento 

humano. Considerando que é através de uma aprendizagem ativa que as crianças se desenvolvem 

de forma mais significativa, torna-se fulcral ter em conta o ambiente onde estas estão inseridas, 

pois como alerta Bronfenbrenner (2002), tanto pode influenciar positiva como negativamente o 

desenvolvimento da criança. Neste sentido, procurou-se organizar um espaço físico com 

diferentes materiais e áreas que convidassem as crianças à exploração e à manipulação de forma 

a inspirar-lhes confiança e segurança, uma vez que não importa apenas o ambiente real em que as 

crianças estão inseridas, mas também a forma como este é, por elas, percebido, no sentido de se 

tornar facilitador de desenvolvimento (idem). 

Seguidamente, passamos a descrever de uma forma global, as áreas curriculares trabalhadas 

e apresentamos, em apêndice, planificações a título meramente exemplificado. 
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i. Área de Formação pessoal e social 

A área de Formação Pessoal e Social é vista como a área integradora do processo educativo 

pré-escolar, uma vez que esta diz respeito à forma como: 

a criança se relaciona consigo própria, com os outros e com o mundo” (idem, ibidem). 

É importante salientar que, a área de Expressão e Comunicação contribui para a 

Formação Pessoal e Social uma vez que, as diferentes linguagens englobadas nos 

domínios desta área são também “meios de relação, de sensibilização estética e de 

obtenção de informação (Silva, 2007:21).  

Assim, o papel do educador deve ser o de valorizar, respeitar, estimular e encorajar os 

progressos das crianças, contribuindo assim para a autoestima, melhorando as relações que as 

crianças estabelecem. 

Houve o cuidado de as várias atividades desenvolvidas irem ao encontro do 

desenvolvimento desta área, estando todos os dias presentes competências a alcançar, mesmo sem 

estarem planificadas. 

Apresenta-se a planificação (apêndice nº2) inserida na temática (Halloween), em que as 

crianças realizaram atividades conectadas com o teatro realizado (figura nº19) e, através destas, 

tiveram oportunidade de expressarem 

sentimentos e emoções, desenvolveram o 

espirito de partilha, participar ativamente, na 

medida que ao longo das atividades, foi 

convidado o grupo do 1ºciclo a participar. 

Entende-se que estas aprendizagens 

são fundamentais e devem ser realizadas 

durante a Educação Pré-escolar, para que 

cada criança possa continuar a aprender ao 

longo da vida, tendo em vista a inserção na 

sociedade de forma autónoma, livre e 

solidária com os outros.  

Ainda no decorrer do estágio, foi possível desenvolver várias atividades ligadas a esta área, 

onde as crianças tiveram oportunidade de expressarem sentimentos e emoções, desenvolver o 

espírito de partilha, aprender a respeitar os colegas, aceitar regras (exemplo: jogos), participar 

ativamente, desenvolver o espírito crítico, resolver problemas, adquirir autonomia, cooperar em 

equipa, entre outras competências adquiridas.  

Figura nº 19 - Interação entre crianças do Pré-escolar e 
alunos do 1ºciclo, numa peça de teatro. 
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ii. Área do Conhecimento do mundo 

Na educação pré-escolar, a sensibilidade às ciências parte normalmente dos interesses das 

crianças que posteriormente o educador alarga e contextualiza, fomentando a curiosidade e o 

desejo de saber mais. Como tal, é fundamental proporcionar às crianças uma educação em 

ciências que permita desenvolver uma atitude científica, perante o meio que as rodeia, 

estimulando o seu interesse em aumentar os seus conhecimentos científicos. O desenvolvimento 

desta área, não visa promover um saber enciclopédico, mas sim proporcionar aprendizagens 

pertinentes com significado para as crianças. Segundo Silva (2007:27): 

A área do conhecimento do mundo enraíza-se na curiosidade natural da criança e no 

seu desejo de saber e compreender porquê. Curiosidade que é fomentada e alargada 

na educação Pré-Escolar através de oportunidades de contactar com novas situações 

que são simultaneamente ocasiões de descoberta e de exploração do mundo. 

O estudo da ciência na educação Pré-escolar envolve a descoberta, através das suas próprias 

ações e sistematização das observações e do seu pensamento. Assim as crianças aprendem através 

da sua atividade física e mental. Segundo o Ministério da Educação, esta área tem em vista 

despertar nas crianças o interesse pela ciência, e não propriamente o ensino de conceito científico, 

citando (Silva, 2007:82), (…) a área do Conhecimento do Mundo deverá permitir o contacto com 

a atitude e metodologia própria das ciências e fomentar nas crianças uma atitude científica e 

experimental.  

De acordo com Martins (2002) e Osborme (2008), é neste ambiente que o ensino das 

ciências deverá principiar, fornecendo bases sólidas, ainda que de nível elementar. Dando 

seguimento a esta linha de pensamento, ao longo do estágio foram proporcionados vários 

momentos de fenómenos, alimentando assim a curiosidade das crianças face às ciências. A título 

de exemplo apresentam-se dois momentos, um que mostramos numa das planificações presentes 

em apêndice, em que através de uma pequena dramatização de carnaval foi realizada uma 

atividade prática-experimental com água facultando pontos de partida para novas aprendizagens. 

Na mesma, foi possível registar o seguinte diálogo: 

Após a realização da atividade dissolução do sal, questionamos as crianças a fim de 

conhecer as suas conceções: 

O que aconteceu ao Sal? 

Criança 1: Desapareceu. 

Desapareceu, porquê? 

Criança 2: Porque a água comeu o sal. 

Comeu? 
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Criança 3: Sim, a água fez com que o sal desaparecesse (…) eu já vi uma vez quando a minha mãe deita 

açúcar no chá ele também desaparece e ele fica mais doce. 

Então esta água também ficou doce? 

Criança 3: Não, porque o sal amarga… 

Seguindo Martins (2009:17): 

as crianças constroem explicações a partir de variadas experiências familiares e 

escolares. Os adultos dos seus contextos próximos deverão proporcionar-lhes 

situações diversificadas de aprendizagem, para exploração de questões e fenómenos 

que lhes são familiares, aumentando a sua compreensão do real. 

Por meio desta atividade (figura nº20) foi possível verificar que as crianças conseguem 

criar semelhanças de situações do quotidiano a experiências vivenciadas na sala de atividades, o 

que estimula mais a sua curiosidade, como preconiza Martins (2009:12): 

inicialmente, através do seu brincar e, posteriormente, de forma mais sistematizada 

quando acompanhada pelo adulto, a criança vai estruturando a sua curiosidade e o 

desejo de saber mais sobre o mundo que a rodeia. Estarão, assim, criadas as condições 

para dar os primeiros passos em pequenas investigações, as quais se pretendem 

progressivamente mais complexas.  

Outro momento, neste caso, algo que não estava planificado, durante o relato das vivências 

de fim-de-semana surgiu naturalmente a temática da neve, pois tinha nevado recentemente. 

Partindo deste contexto as crianças tiraram as suas próprias conclusões em relação a neve: é fria, 

Figura nº 20 - Realização da atividade Dissolução do sal. 
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está a ficar em água, é fofinha…Desta forma puderam observar e compreender algumas 

propriedades da água. 

É fundamental que a criança desenvolva um papel de descoberta nas práticas 

experimentais. Tanto nas atividades acima descritas, como em outras, procurámos sempre partir 

da questão problema e as crianças puderam propor explicações e confrontar as suas ideias prévias, 

com a realidade experienciada. 

A capacidade de observar, o desejo de experimentar, a curiosidade de saber e a atitude 

crítica são pontos fundamentais que a criança deve desenvolver, para que o processo de 

aprendizagem seja significativo e por conseguinte de sucesso. 

iii. Domínio da Linguagem oral e abordagem da escrita 

Esta área diz respeito à Língua Portuguesa/Português nos outros ciclos e inclui, não só às 

aprendizagens relativas à linguagem oral, mas também as relacionadas com compreensão do texto 

escrito/lido pelos educadores e, ainda, as que são fundamentais para iniciar a aprendizagem formal 

da leitura e da escrita. Segundo Silva (2007: 67): 

A aquisição e a aprendizagem da linguagem oral tem tido, até agora, uma importância 

fundamental na educação escolar, pensando-se que a leitura e a escrita só deveriam 

ter lugar no 1ºciclo do ensino básico. É atualmente indiscutível que também a 

abordagem à escrita faz parte da educação pré-escolar. 

Na educação pré-escolar é fundamental o educador proporcionar momentos de 

comunicação entre a criança e criança e criança e educador deste modo as mesmas conseguirão 

ganhar mais autonomia na forma de expressar-se, fazendo-o da forma mais correta. Silva 

(2007:68), preconiza cabe ao educador alargar intencionalmente as situações de comunicação em 

diferentes contextos, com diversos interlocutores, conteúdos e intenções que permitam Às crianças dominar 

progressivamente a comunicação com emissores e como receptores. 

No estágio planificaram-se diversas atividades para que as crianças desenvolvessem a 

linguagem oral, durante as quais foram desenvolvidas estratégias como narrar acontecimentos, 

conversar com elas sobre o determinadas regras, a distribuição de tarefas, contar e recontar 

histórias, pedir-lhes para transmitirem mensagens ou recados. Importa realçar que, quer a 

linguagem escrita, quer a falada são desenvolvidas devido à curiosidade das crianças e à vontade 

de compreender o mundo que as rodeia (Riley, 2004), e que a qualidade do contexto influencia a 

qualidade do desenvolvimento da linguagem (Sim-Sim, Silva e Nunes, 2008:12). Desta forma, a 

criança aprende a transmitir ao grupo e às pessoas com que convive diariamente, as suas ideias 

sem grande hesitação. 



 

 

68 

  

Outro ponto fulcral, e que não foi esquecido, é a comunicação não-verbal, embora no pré-

escolar, o desenho seja a forma de escrita utilizada pelas crianças, tentou-se sempre complementar 

estes dois códigos. O desenho desempenha um papel fundamental nesta fase, uma vez que através 

dele a criança consegue narrar uma história ou até representar os momentos de um acontecimento, 

por isso é que utilizamos esta forma muitas vezes como forma de registos de atividades. 

Também através do material disponível na sala de atividades, como o cantinho da leitura e 

a biblioteca do jardim propiciou se o desenvolvimento de competência nesta área, uma vez que, 

nestes espaços as crianças estavam em contato com os livros, dicionários, enciclopédias, jornais, 

revistas, letras com íman, giz, entre outros, materiais que ajudam a criar um sensibilização para o 

código oral e escrito. 

 

iv. Domínio da matemática 

A aprendizagem da matemática é fundamental visto que diariamente a utilizamos, portanto, 

cabe ao educador conseguir levar para a sala de aula questões que partam de vivências do dia-a-

dia, para que as crianças consolidem os conhecimentos adquiridos. De acordo com (Silva, 

2007:73): 

As crianças vão espontaneamente construindo noções matemáticas a partir de 

vivências do dia-a-dia. O papel da matemática na estruturação do pensamento, as suas 

funções na vida correte e a sua importância para as aprendizagens futuras, determina 

a tenção que lhe deve ser dada na educação pré-escolar, cujo quotidiano oferece 

múltiplas possibilidades de aprendizagens matemática. 

A matemática pode e deve ser trabalhada de diversas formas e com diversos materiais. 

Como referido por Silva (2007:73), cabe ao educador partir das situações do quotidiano para 

apoiar o desenvolvimento do pensamento lógico-matemático, internacionalizando momentos de 

consolidação e sistematização de noções Matemáticas.  

No estágio foram desenvolvidas diversas noções matemáticas. A título de exemplo e 

utilizando a planificação (apêndice nº3), em que através da temática Carnaval e utilizando os 

sapatos do Palhaço foi explicada a noção de par. Para isso, utilizou-se um desenho de um palhaço 

no qual as crianças observaram que o mesmo estava descalço e chegaram à conclusão, em diálogo, 

que era necessário elaborar uns sapatos. Deste modo iniciou-se a atividade e no decurso da mesma 

as crianças chegaram à conclusão que um só sapato não dava para calçar os dois pés do palhaço, 

logo era necessário realizar um par de sapatos (figura nº21). Com esta ação pretendeu-se que 

adquirissem a noção de par, ou seja, que entendessem que “par” significa dois objetos com as 

mesmas caraterísticas. Como defende Baroody (citado por Spodek; 2002:333), é nos níveis 

iniciais que é moldada a predisposição para a aprendizagem e uso da matemática e, em muitos 
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casos, fixada para sempre, seguindo esta linha de pensamento podemos afirmar que é essencial 

que o Educador procure exemplificar pequenas noções de matemática, como a que explicamos 

como exemplo ou até mesmos as figuras geométricas, a noção de dentro/fora, entre outras. 

Para além da atividade acima descrita (metodologia ativa), procuramos desenvolver nesta 

área outros métodos clássicos de construção de conhecimento, tais como, o método intuitivo 

(perceção direta e imediata), o método comparativo (descoberta de semelhanças e diferenças), o 

método indutivo (do simples para o complexo) e o método dedutivo (de uma coisa em geral para 

uma particular). 

v. Domínio das expressões  

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 objetos. Segundo Silva (2007:57), podem 

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

expressão plástica e expressão musical – que têm a sua expressividade própria mas que não 

podem ser vistas de forma totalmente independentes, por se completarem mutuamente. 

O trabalho de artes com as crianças é muito importante, na medida em que a criança de 

uma forma mais direta pode refletir, desenvolver e reconhecer os seus pensamentos e emoções. 

No fundo, um dos objetivos das expressões é aumentar e engrandecer a qualidade do Ser. 

a) Domínio da expressão motora 

O principal instrumento da criança é o próprio corpo e é este o primeiro que ela aprende a 

dominar consciencializando-se que é através dele que se relaciona com os outros e com o meio 

onde se insere. Aos três anos, quando inicia a educação pré-escolar a criança já tem consciência 

de alguns dos seus movimentos, tais como o andar, transportar objetos e manuseá-los de forma 

Figura nº 21 - Realização dos pares de sapatos para o palhaço. 
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mais ou menos ordenada. A fim de um bom desenvolvimento motor e de um domínio gradual do 

próprio corpo, as atividades proporcionadas pelo educador devem ser estruturadas tendo em linha 

de conta a exercitação da motricidade global e fina, tal como preconizado pelo documento das 

orientações Curriculares. Também Silva (2007:58), refere que: 

 Tendo em conta o desenvolvimento motor de cada criança, a educação pré-escolar 

deve proporcionar ocasiões de exercícios da motricidade global e também da 

motricidade fina, de modo a permitir que todas e cada uma aprendam a utilizar e a 

dominar o seu próprio corpo. 

Normalmente este domínio é desenvolvido no pré-escolar por um docente da área, mas 

através de pequenas atividades desenvolvidas em cada temática conseguimos desenvolver a 

mesma através de jogos (figura nº22), dando lugar a situações de aprendizagens em que há um 

controlo voluntário dos movimentos, esta exploração global permite tomar consciência dos 

diferentes segmentos do corpo, das suas possibilidades e limitações, facilitando uma progressão 

interior do esquema corporal bem como a tomada de consciência do corpo em relação ao exterior. 

 

b) Domínio da expressão dramática 

As crianças desenvolvem desde 

cedo um certo jogo que se desenrola 

inteiramente dentro do mundo da sua 

imaginação, como por exemplo, 

fantasiando ser outra pessoa, um animal 

ou até mesmo um objeto inanimado no 

qual ela da vida e movimento. Podemos 

observar que no pré- escolar quando as 

crianças estão a brincar na casinha 

fingem ser mães e brincam com as bonecas imaginando que são suas filhas, através do que 

observam no seu dia-a-dia elas conseguem dramatizar uma família. A expressão dramática é um 

meio de descoberta de si e do outro, de afirmação de si próprio na relação como o(s) outro(s) que 

corresponde a uma forma de se apropriar de situações sociais. Na interacção com a(s) outra(s) crianças, 

em atividades de jogo simbólico, os diferentes parceiros tomam consciência das sua reacções, do seu poder 

sobre a realidade, criando situações de comunicação verbal (Silva, 2007:59). 

Desde de muito cedo que os psicanalíticas analisam e defende este tipo de jogo infantil, 

designando-o como jogo de fantasia e jogo faz de conta (Peller, 1958), Erickson (1950), inclusive 

inclui o mesmo na Fase II –“ Microsfera” da sua conceção de evolução do jogo na criança, por 

Figura nº 22 - Realização de jogos temáticos na área de 
matemática. 



 

 

71 

  

outro lado Chateau (1956), designa-o por jogo figurativo e Piaget (1964), chama-lhe jogo 

simbólico, chamando a atenção das suas qualidades para o desenvolvimento da imaginação. 

Quem não prestou alguma vez atenção às conversas e atitudes da criança que brinca 

sozinha? Dialoga com uma senhora que está sentada numa cadeira vazia, rodeia com 

grande dificuldade uma alta montanha que é apenas um jornal estendido no chão, 

passeia de braço dado com um amigo que não é mais do que um pequeno objecto que 

entala no braço; e, na rédea solta da sua imaginação, é a mãe, a criada, a professora, 

viajante, automobilista, astronauta (Fonseca, 1966, citado por Sousa, 2003:16). 

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

algumas das atividades desenvolvidas, recorrendo a materiais variados, desde fantoches, 

acessórios, objetos, entre outros. Tendo sempre presente que o corpo é o instrumento principal da 

comunicação, por isso, a importância da crianças conhecê-lo, dominá-lo e expressá-lo. 

Uma das atividades desenvolvidas pode ser observada através da planificação (apêndice 

nº2). Através desta temática elaboramos uma atividade de sombras humanas (figura nº23), em 

que primeiramente a estagiária dramatizou uma bruxa, ao som de música alusiva movimentando-

se, projetando apenas a sua sombra através de um lençol branco.  

Seguidamente deu-se oportunidade às crianças de representarem uma fantasia à sua escolha 

(através dos disfarces disponíveis como de bruxa, vampiro, morcego e fantasma). Conforme a sua 

preferência, cada uma escolheu o símbolo para humanizar e ao som de música, tentaram 

reproduzir o ritmo 

fazendo gestos. O restante 

grupo tentou adivinhar, 

não só qual era o colega 

que executava a atividade, 

mas também o 

personagem interpretado. 

Através desta tarefa 

observou-se o à vontade demonstrado pelas crianças por detrás do tecido, sentindo-se muito bem 

a sua imaginação em desenvolvimento. Baden-Powell (1946, citado por Sousa, 2003:24) refere: 

as crianças são fabulosas em imaginação, amam a ficção mais do que lhes possa 

convir. As representações dramáticas são um dos melhores meios de evolução da 

criança. Elas desenvolvem não apenas a faculdade de imitação que possuem 

naturalmente, mas o seu espirito e também a sua fantasia, e tudo o que contribui para 

o desenvolvimento do carácter.  

Figura nº 23 - Jogo dramático - Jogo das sombras de Halloween. 
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c) Domínio da expressão musical 

Atualmente, a conceção mais holística da educação possibilita o desenvolvimento da 

personalidade completa das crianças, valoriza-se mais a Expressão Musical e confere-se-lhe toda 

a importância que lhe corresponde na tarefa educativa. A este prepósito Silva (2007:64), refere: 

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 

(…) em torno de cinco eixos fundamentais. Escutar, cantar, dançar, tocar e criar  

Ela é criação, expressão e comunicação, afetando a pessoa no seu todo poe ter componentes 

emocionais, técnicas e intelectuais. Segundo Kokas (1982, citado por Cruz 1995:8): 

a música toca, pela sua carga emocional, as crianças numa idade muito precoce. No 

primeiro ano de vida, a criança é tocada pela música no seu ambiente e nas suas 

relações pessoais. Ela torna-se uma necessidade quotidiana, se a criança beneficia de 

um desenvolvimento adequado das capacidades musicais. 

Cantar, trabalhar letras de canções 

(figura nº24), dançar, tocar instrumentos, 

escutar músicas, articular gestos e 

movimentos, entre outros foram exercícios 

que desenvolvemos ao longo do estágio, 

sendo os mesmos articulados com os 

conteúdos programados nas outras áreas. 

 

d) Domínio da expressão plástica 

A expressão plástica, de um modo geral, é um dos meios que a criança encontra, de forma 

imediata, para expressar e comunicar por meio de múltiplas linguagens (formando representações 

mentais que lhe permitem a generalização de dados e de informações, começando desta maneira 

a sistematizar o aprendido), a sua aquisição permanente de noções e a necessidade de compartilhar 

com os outros o seu estado emocional. A expressão plástica enquanto meio de representação e 

comunicação pode ser da iniciativa da criança ou proposta pelo educador (…) utilizando 

materiais e instrumentos específicos e códigos próprios mediadores desta forma de expressão 

(Silva, 2007:61 e 62). 

Sendo que a necessidade natural que a criança tem de exprimir e de comunicar sensações 

corporais, sentimentos de alegria, tristeza e serenidade, desejos, ideias, curiosidade e 

Figura nº 24 - Realização de uma música através da 
dramatização. 
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experiências, um conjunto de factos emotivos, impõe que o educador ajude-a a exprimir-se pela 

pintura, pelo desenho, pelos trabalhos manuais ou qualquer outra expressão.  

Nesta área realizaram-se atividades em que as crianças contataram, com diferentes 

materiais, observar, explorar, manipular e transformar de forma a tomar consciência de si próprio 

na relação com os objetos de forma criativa (implicando também 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). Mediante a exploração e a 

manipulação de diferentes materiais, a criança constrói as primeiras representações: forma, cor, 

tamanho, espaço, tempo, entre outros. Por exemplo ao pintar com água, explorar diferentes 

massas, amassar papéis, 

deixar marcas no 

barro..., são ações 

que realiza com 

objetos e materiais e 

que se convertem 

progressivamente 

em atividades 

criadoras (figura 25). 

2.3. A PES no 1º Ciclo do Ensino Básico 

Aquilo que a criança consegue fazer em cooperação hoje, sê-lo-á capaz de fazer sozinha 

amanhã (Vygotsky, citado por Teixeira e Ludovico, 2007:13). 

A escola, em colaboração com a família e a sociedade constitui-se como o cerne da 

educação da criança. É nela que a criança desenvolve capacidades, literacia e todo um conjunto 

de competências, necessárias à sua integração e atuação, enquanto futuro cidadão interventivo, 

critico, livre e solidário. 

 (…) o ensino básico constitui-se como a etapa da escolaridade em que se concretiza, 

de forma mais ampla, o princípio democrático que informa todo o sistema educativo 

e contribui por sua vez, decisivamente, para aprofundar a democratização da 

sociedade, numa perspetiva de desenvolvimento e de progresso, quer promovendo a 

realização individual de todos os cidadãos, em harmonia com os valores da 

solidariedade social, quer preparando-os para uma intervenção útil e responsável na 

comunidade (M.E., 2004:11).  

É neste ciclo que a criança concretiza a aprendizagem dos diversos códigos linguísticos, 

não só da língua materna mas também da linguagem matemática e artística, entre outras, 

Figura nº 25 - Realização de um fantasma através de diferentes matérias. 
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concebendo bases do conhecimento científico, tecnológico e cultural, que lhe permitam a 

compreensão do mundo, a sua inserção na comunidade do conhecimento e na sociedade.  

Conscientes da extrema importância de cada ciclo e especificamente deste, por nele 

assentar a base de todo o saber que se construí ao longo da vida, apresentam-se algumas 

particularidades significativas tidas em conta, durante as regências, ao longo do estágio e que se 

refletem nas planificações em apêndice neste relatório.  

A planificação assume função determinante, uma vez que dela emanam os objetivos, a 

seleção concreta de conteúdos, as estratégias escolhidas e recursos a utilizar em cada aula, com 

vista à obtenção de resultados proficientes no processo de ensino e aprendizagem. A planificação 

e tomada de decisão sobre a instrumentação inclui-se nos aspectos mais importantes do ensino, 

porque determinam, em grande parte, o conteúdo e a forma do que é ensinado nas escolas 

(Arends, 1996:6). Para planificar é ainda necessário refletir de um modo pessoal, para que se 

possa gerir o programa de uma forma integrada e congregar um conjunto de ideias com o 

propósito de promover o sucesso escolar e este só se alcança com a produção de melhorias 

contínua. Saliente-se que as planificações executadas em grelha, durante o estágio, refletem o 

preconizado pela taxonomia do domínio cognitivo de Bloom (1956), o conhecimento; a 

compreensão; a aplicação; a análise; a síntese e a avaliação. Manteve-se fiel aos princípios gerais 

da didática, apontados pelo autor, respeitando o partir do mais simples para o complexo; do geral 

para o particular; do concreto para o abstrato; do conhecido para o desconhecido (Vasconcellos, 

2009). 

A motivação deve ser constante, ou seja deve estar presente em diversos momentos da aula, 

a fim de que o aluno se sinta curioso e desperto a compreender/aprender os conteúdos lecionados. 

Durante o período de estágio procurou-se ir ao encontro do que é preconizado por Bruner (citado 

por Sprinthall e Sprinthall, 1993), ao considerar que, como impulsionadores da motivação 

intrínseca três fatores essenciais: a curiosidade (a criança é atraída pela novidade), a aquisição de 

competências (a criança prefere fazer aquilo que sabe fazer bem) e a reciprocidade (a criança tem 

necessidade de trabalhar cooperativamente com outros). 

A interdisciplinaridade é também um aspeto interessante e atualmente são diversos os 

autores que apontam nesse sentido. Quando usada pedagogicamente, durante o processo de ensino 

e aprendizagem, permite aos docentes relacionar os temas, não se verificando quebras entre temas. 

Tal estratégia é defendida por Balancho et al., (1996:28), ao afirmar, se várias disciplinas 

componentes do currículo encontrarem um tronco comum que vá ao encontro dos interesses dos 

alunos, pela associação de actividades, até agora compartimentadas, (...) poderá aumentar o seu 

empenho. Ao permitir a interação entre disciplinas aparentemente distintas, ajuda a minimizar 

quebras de concentração e rendimento dos alunos, uma vez que o conhecimento funciona como 



 

 

75 

  

espiral. Esta interação é uma forma complementar ou suplementar que possibilita a formulação 

de um saber crítico-reflexivo, saber esse que deve ser valorizado, cada vez mais, no processo de 

ensino-aprendizagem.  

Os materiais estruturados e não estruturados, bem como os recursos usados revelam-se 

excelentes auxílios, quando nos referimos ao processo de ensino e aprendizagem. A seleção deve 

ter em conta as caraterísticas dos materiais, como por exemplo: não serem perigosos; visíveis ao 

longe; atraentes; coloridos; fáceis de manipular; diversificados; o mais parecido possível com a 

realidade (Montessori, 1948). Manipulando e visualizando, as crianças aprendem com maior 

facilidade o que lhes é transmitido e atribuem maior significado ao que aprendem.  

Se por um lado a manipulação de material pode permitir a construção de certos 

conceitos, por outro lado, pode servir, também para a representação de 

modelos abstratos permitindo, assim, uma melhor estruturação desses 

conceitos (M.E., 2004:169). 

No referente à avaliação este consistiu em observações diretas (comportamento e empenho, 

entre outros), indiretas (fichas e fotos) e foi realizada sob uma perspetiva constitutiva e 

considerando sempre o desenvolvimento e as aprendizagens de cada criança e do grupo. O que se 

pretende verdadeiramente é que a avaliação/averiguação seja uma estratégia de ensino, que 

permita reconhecer os conceitos pré-adquiridos, as hipóteses formuladas pelos alunos e os erros 

construtivos que cometem na resolução de tarefas, a fim de tudo isto se transformar em Saber. 

Desta forma, a avaliação foi sempre integrada e inserida no processo de ensino e aprendizagem 

(Zabalza, 1995; Sacristán, 1998), coadjuvando um aprendizado compreensivo e significativo, que 

possibilitou o diálogo crítico dos alunos sobre os problemas que encontraram ao levar a cabo as 

suas tarefas (Elliot, 1990), o que outorgou grande valor informativo sobre a evolução do processo 

de aprendizagem (Zabalza, 1995; Baker e Nishikawa, 1992; Knowles, 1985). 

Segue-se uma breve descrição de cada área trabalhada, em que estas particularidades foram 

empregues, como se pode observar nos apêndices apensos ao relatório.  

2.3.1. Áreas curriculares 

i. Português 

A língua materna é a essência de um povo, pelo que a sua aprendizagem assume-se como 

prioridade, uma vez que é nos primeiros anos do Ensino Básico que a ligação entre a Oralidade 

e o ensino dos conteúdos do domínio da Leitura e Escrita assume uma grande importância 

(Buescu et al.,  2015:7), e é a partir desta relação que interpretamos o mundo e adquirimos um 

conhecimento reflexivo da língua. Em qualquer sistema escolar o ensino da língua materna ocupa 



 

 

76 

  

um lugar diferente e privilegiado dentro do curriculum, na medida em que goza do duplo estatuto 

de disciplina e de veículo de ensino aprendizagem das outras disciplinas (Reis e Adragão, 

1990:27).  

Ao longo do estágio no 1º CEB considerou-se fundamental a iniciação à leitura e à escrita, 

conquanto todos os outros conteúdos, implicados nesta área, estivessem sempre presentes nas 

atividades, como patenteia a planificação (apêndice nº4). Contudo, segundo Buescu, et al., 

(2015:7), nos dois primeiros anos, a Leitura e a Escrita constituem a novidade – anteriormente 

já a criança desenvolveu capacidades de oralidade, gramaticais e de exposição a textos por via 

da escuta – e a peça fundamental do ensino, pelas implicações em todas as áreas disciplinares . 

Durante as regências foram utilizados recursos e estratégias que fomentassem a curiosidade 

de aprender tendo por base o desenvolvimento das dimensões cultural, expressiva, e estética da 

língua, o gosto pelo ouvir, falar, escrever e ler, como se observa no exemplo que se descreve, 

decorrente da planificação anteriormente referida.  

As crianças foram motivadas através de um convite para assistirem ao teatro, A Pata 

Esmeralda (apêndice nº5). Foi-lhes 

atribuído um cartão com o seu 

número, que colocaram no respetivo 

local (figura nº26) (em 

interdisciplinaridade com a área da 

matemática, em que o conteúdo foi a 

localização relativa de objetos), como 

se de uma ida ao teatro se trata-se. 

Seguiu-se um diálogo 

multilateral, no qual as crianças 

tiveram a oportunidade de exprimir vivências como a de idas ao teatro ou ao cinema. 

Consideramos ser fundamental que as crianças desenvolvam em todas as suas capacidades e 

dimensões - Função individualizadora ou Crísica da educação – referida pela Lei de Bases do 

Sistema Educativo, artigo 7º alínea a), diálogo iniciou-se através de questões acerca de saídas ao 

teatro e aspetos a ter em conta nessas situações. Este tipo de ações, por parte do professor, abre o 

espaço à autonomia, proposta por Kamii (1984), na medida em que as crianças foram 

confrontadas com situações do quotidiano, fornecendo-lhe a liberdade de refletir nas suas formas 

de atuação no dia-a-dia (figura nº27), uma vez que as aprendizagens realizadas no âmbito escolar 

devem ter aplicabilidade a novas situações.  

 

 

Figura nº 26 - Exploração do texto A Pata Esmeralda 
através de questões do dia-a-dia. 
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A história remetia aos sons al, el, il, ol, ul, pelo que este conteúdo foi trabalhado na forma 

escrita, lida e oral, recorrendo sempre ao diálogo enriquecedor em crianças desta idade. Segundo 

Sim-Sim (2008:22), a língua é usada para as crianças expressarem o que querem e pensam, pois 

a conversa é a forma de interação comunicativa verbal que se transforma numa ferramenta social 

para expressar algo aos outros.  

ii. Matemática 

A Matemática é uma área fulcral no sistema de ensino (…)é uma das ciências mais antigas 

e é igualmente das mais antigas disciplinas escolares, tendo sempre ocupado, ao longo dos 

tempos, um lugar de relevo no currículo (Ponte, 2007:2). 

Esta área apresenta como finalidades centrais a capacidade de raciocínio, de comunicação 

e de resolução de problemas, pelo que se atentou ao longo do estágio desenvolver as mesmas. A 

título de exemplo, apresenta-se uma atividade (apêndice nº5), desenvolvida em 

interdisciplinaridade com a área de Português. Segundo Pombo (1993: 37), ao afirmar que a: 

 interdisciplinaridade ultrapassa a simples coordenação entre disciplinas, 

caracterizando-se antes por combinações dos saberes convocados para o estudo de um 

determinado assunto ou objecto, sem que se exija a fusão, ou dissolução das fronteiras 

disciplinares.   

Transversalmente ao convite para participarem no teatro, por meio da questão onde me 

sento, foram conduzidos a raciocinarem, a fim de saberem a sua posição, através do bilhete 

atribuído, tornando-se sujeitos ativos, realizando uma aprendizagem ativa, como defendem 

Tavares e Alarcão (1990: 103), (…) Um ensino que tem como corolário uma aprendizagem activa 

(…) pressupõe, da parte do professor, uma capacidade de lançar perguntas que despertem a 

curiosidade, mantendo o interesse, provoquem e desenvolvam o pensamento. Esta ação teve como 

objetivo chegar aos temas fulcrais, a aprendizagem da localização relativa de objetos e a resolução 

de situações problemáticas, ainda que relacionadas com o cotidiano. A Educação Matemática em 

Figura nº 27 - Exploração do texto A Pata 
Esmeralda através de um placard. 
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especial não se destina a formar matemáticos, mas sim pessoas que possuam uma cultura 

matemática que lhes permita aplicar a Matemática nas suas actividades e na sua vida diária 

(Matos e Serrazina, 1996). Para assistirem ao teatro, apresentaram um bilhete, previamente 

distribuído, a fim de que a etiqueta com o seu nome fosse colada na cartolina que representou a 

plateia, tal como se fossem a um teatro real. A intenção pedagógica desta ação foi de que 

compreendessem a localização relativa de objetos, de modo a entenderem os exercícios da ficha 

de concretização (anexo nº1), geradora de consolidação da aprendizagem e também a aprender 

aspetos do quotidiano, indo ao encontro do preconizado pela LBSE (n.º 85/2009, artigo 7, alínea 

b), na formação do aluno sejam equilibradamente interrelacionados o saber e o saber fazer, a 

teoria e a prática, a cultura escolar e a cultura do quotidiano.  

Foi ainda abordado o conteúdo relativo a sequências numéricas, do número 20 até ao 29, e 

a resolução de problemas, envolvendo esses números. Primeiramente representando estes 

números no ábaco (figura nº28), seguindo-se a questão, e se com tampas de garrafas 

construíssemos um colar para a Pata 

esmeralda? (convém lembrar que as 

tampas já tinham servido também para 

fazer o ábaco). Desta forma, foi produzido 

um colar semelhante ao enunciado pelo 

problema da ficha realizada a posteriori 

(anexo nº2). No final da concretização da 

mesma, no manual, as crianças tiveram 

oportunidade de explicar como fizeram e 

porque fizeram daquela forma e não de 

outra, os exercícios, ou seja, explicaram os processos mentais subjacentes aos seus raciocínios – 

processo de metacognição – preconizado por, Valente, et.al., (1989: 49), ao afirmarem que, a 

metacognição permite aprender os conteúdos e as competências das diferentes áreas mas 

desenvolve também competências de “aprender a aprender”. 

iii. Estudo do Meio  

O Estudo do Meio é uma área de abertura para o mundo, para a diversidade da realidade 

física e social, para a riqueza de conhecimentos e experiências que possam fazer “crescer” no 

aluno a compreensão do mundo em que vive e a que pertence, ampliar as suas experiências e 

diversificar o seu universo de referências (Roldão, 2004). 

A criança insere-se numa sociedade e, na escola, para além do Conhecimento, tem de 

adquirir conceitos e vivências sociais. A este nível, a M.E., (2004:102), refere que, com o Estudo 

Figura nº 28 - Exploração do ábaco. 
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do Meio os alunos irão aprofundar o seu conhecimento da Natureza e da Sociedade, cabendo aos 

professores proporcionar-lhes os instrumentos e as técnicas necessárias para que eles possam 

construir o seu próprio saber de forma sistematizada.  

Durante as regências, foram praticadas atividades práticas-experimentais, que os 

conduzissem a saber analisar situações reflexiva e criticamente, indo ao encontro do defendido 

por Canavarro (1999), ao afirmar que o ensino das ciências tem vindo a procurar dar respostas 

a todas as mudanças na nossa sociedade e às solicitações dela decorrentes, no sentido de 

contribuir para uma sociedade mais letrada e mais apta a lidar com a mudança. Fomentou-se, 

também o desenvolvimento de competências nos alunos, nomeadamente ao nível do 

conhecimento/compreensão da realidade social, da promoção de atitudes de respeito pela 

diversidade, pelo outro que partilha connosco a vida dos grupos e das regras da sociedade, como 

se pode observar na planificação (apêndice nº 6) apensa a este relatório e selecionada para 

descrever uma das atividades concretizadas.  

Por ser o dia anterior ao 25 de abril (feriado nacional), data emblemática no nosso país, 

iniciou-se um diálogo interativo, como o preconizado por Kamii (1984), relativo à sua 

comemoração, em que as crianças expressaram as vivências e conhecimentos que possuíam em 

relação à temática. Desta forma a estabeleceu-se a interdisciplinaridade com o Português e 

posteriormente com as Expressões Musical, Plástica e Motora.   

Seguiram-se os conteúdos relativos aos aspetos físicos do meio local (benefícios/produtos 

que fornece a natureza), sendo lhe contada a história (apêndice nº7), A floresta da Lata (figura 

nº29). Salientamos que, este instrumento de aprendizagem teve, ainda, o propósito de incutir 

atitudes de proteção e respeito pela natureza, pois 

o professor deve fomentar nos alunos atitudes de 

respeito pela vida e pela Natureza, assim como 

sensibilizá-los para os aspectos estéticos do 

ambiente (M.E., 2004: 115). 

A fim de consolidar conhecimentos foi 

realizada, em conjunto, uma ficha de aplicação, 

do próprio manual (anexo nº3). 

 Na aprendizagem cooperativa, permite-se: o confronto de pensamentos entre pares e 

pequenos grupos; os alunos podem (...) explicitar oralmente o seu raciocínio, partilhando-o e 

clarificar as suas ideias para si próprios e para os outros (Alarcão, 1996:76). 

Figura nº 29 – História A Floresta da Lata. 
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É de referir que não nos delongaremos mais nesta área, uma vez que será trabalhada no 3º 

capítulo deste relatório.  

iv. Expressões artísticas  

Todas as formas de arte envolvidas nas expressões (plástica, musical, dramática e físico-

motoras) não só contribuem para que a criança compreenda o mundo que a rodeia e a evolução 

histórica da humanidade, como apuram o seu sentido estético e ajudam ao seu desenvolvimento 

global. As artes, contribuindo de forma diversa e significativa para o desenvolvimento da criança, 

ajudam-na numa melhor interacção social, coordenação, concentração e memória (Santana e 

Santana, 2003:1) 

a) Expressão e Educação Plástica 

A área de Expressão e Educação Plástica favorece o desenvolvimento da sensibilidade e a 

criatividade dos alunos, oferecendo-lhes recursos para se expressarem através da linguagem 

plástica e visual. A expressão plástica é essencialmente uma actividade natural, livre e 

espontânea da criança. Desde muito pequena que gosta de mexer em água, areia, barro, tintas e 

de riscar um papel com um lápis. O seu principal objectivo é a expressão das emoções e 

sentimentos através da criação com materiais plásticos (Sousa, 2003:160).  

Esta é uma área por si só, geradora de interesse e motivação para os alunos, quer por se 

constituir como um meio de comunicação de sentimentos e de formas de encarar o mundo, 

granjeando contextos que por vezes a criança não alcança, através da comunicação verbal, quer 

por envolver situações de trabalho com múltiplos materiais e assim oferecer possibilidades de 

criação livre, quer ainda por se mostrar implicada na evolução cultural, na compreensão 

/assimilação de valores e atitudes, essenciais ao desenvolvimento integral de qualquer criança. 

Educar uma criança pela arte ajuda ao seu equilíbrio emocional, o que melhora a sua capacidade 

de aprender. A exercitação dos sentidos acrescenta possibilidades de aprendizagem, pois todo o 

conhecimento começa por uma exploração sensorial (Oliveira e Santos, 2004:29).  

A atividade didática que se descreve (apêndice nº6), como exemplo, entre outras realizadas, 

surgiu em interdisciplinaridade com as áreas de Estudo do Meio e Expressão Musical, uma vez 

que se iniciou por meio da audição/visualização do PowerPoint, a fim de motivar os alunos e 

treino da canção Uma gaivota voava voava, para que as crianças a entoassem e retivessem 

significados. Contudo, como o símbolo desta data comemorativa é o cravo vermelho, optou-se 

pela sua criação. Nesta, como em outras atividades, recorreu-se a materiais reaproveitáveis (figura 

nº30), promovendo nas crianças atitudes positivas face à reciclagem/reaproveitamento de objetos. 
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Este modo de expressão pode ser um dos meios que a criança encontra para se exprimir e 

comunicar sensações corporais, sentimentos diversos, vontades, ideias, curiosidade e 

experiências, para além de desenvolver as habilidades manuais básicas. Fazer construções 

permite a exploração da tridimensionalidade, ajuda a desenvolver a destreza manual e constitui 

um desafio à capacidade de transformação e criação de novos objectos (M.E., 2004:90) 

Durante a realização desta atividade, como de outras inseridas neste âmbito, foi notório o 

gosto por criar algo novo, ou seja as crianças mostraram-se muito motivadas.  

b) Expressão e Educação Musical 

A expressão e educação musical, tal como as restantes expressões, percorreram um longo 

caminho até se afirmarem como essenciais à educação e formação do indivíduo. Ainda que 

incluída como área curricular com direito próprio, considerou-se que cumpria unicamente uma 

função lúdica, sem um peso definido no currículo escolar. Hoje é concebida como área 

fundamental para o desenvolvimento humano, daí que se procure cada vez mais formar 

educadores/professores capazes de desenvolver recursos e estratégias que visem aprendizagens 

significativas e globalizantes. O Currículo Nacional do Ensino Básico (2001:165), refere: 

A música é um elemento importante na construção de outros olhares e sentidos, em 

relação ao saber e às competências, sempre individuais e transitórias, porque se situa 

entre polos aparentemente opostos e contraditórios, entre razão e intuição, 

racionalidade e emoção, simplicidade e complexidade, entre passado, presente e 

futuro. 

Com a tarefa que se apresenta (apêndice nº6), entre outras realizadas, pretende-se 

demonstrar a importância atribuída a esta expressão em particular. Em interdisciplinaridade com 

a área de Estudo do Meio e de Expressão Plástica, inserida na temática a comemoração do 25 de 

abril, efetuou-se a audição e a introdução de gestos da música Uma gaivota voava voava, para 

que as crianças a entoassem e retivessem significados (figura nº31).  

Figura nº 30 - Cravos, elaborados pelas crianças. 
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Atualmente, a conceção mais holística da educação possibilita o desenvolvimento da 

personalidade completa dos alunos e é conferido à música, todo o valor que lhe corresponde na 

tarefa educativa. 

 De acordo com Relvas (2010, citado por Reis, 2013:6):  

A Música é parte integrante do desenvolvimento intelectual, cultural, emocional e 

espiritual das crianças e não deve ser lecionada à parte, nem ser um reduto do 

especialista, antes deve ser integrada com as outras áreas. Os professores generalistas 

devem abordar o desenvolvimento musical como abordam o desenvolvimento da 

linguagem e da leitura, com encorajamento, com atividades estruturadas. 

c) Expressão e Educação Dramática 

Refletir sobre os valores que esta expressão possui é praticamente desnecessário, já que 

imediatamente se constata que são múltiplos e variados. Hoje admite-se que as suas caraterísticas 

especiais ajudam as crianças a desenvolver-se em todos e a partir de todos os aspetos da pessoa, 

tais como, ajudar eficazmente no seu jogo e na sua expressividade, na sua criatividade e na 

consciência de valores, ao mesmo tempo que a integra na relação social.  

A Expressão e Educação Dramática é uma prática que põe em acção a totalidade da pessoa 

da criança no espaço-tempo e no grupo, uma prática em atelier que tanto solicita o físico como 

a afectividade ou o intelecto, que recorre a todas as formas de expressão alternadas, cruzadas 

ou integradas (Landier e Barret, s.d: 12). 

Ela permite criação, expressão e comunicação, afetando a pessoa no seu todo por comportar 

componentes emocionais, técnicas e intelectuais. As crianças são fabulosas em imaginação, amam 

a ficção mais do que lhes possa convir e as representações dramáticas são um das melhores formas 

de evolução da criança. Elas desenvolvem não só a faculdade de imitação que possuem 

Figura nº 31 - Explicação do significado da letra 
musical. 
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naturalmente, mas o seu espirito e fantasia, ou seja, tudo o que ajuda no desenvolvimento do 

carácter (Sousa, 2003, citado por Almeida, 2012). 

A expressão dramática surgiu em diversos momentos, durante o estágio, como se evidencia 

na atividade (apêndice nº8) que se descreve seguidamente. Em interdisciplinaridade com a área 

de Português, uma vez que se recorreu à lengalenga o dedo mindinho e área de Estudo do Meio, 

pois nesta são abordados os dedos da mão, introduziu-se a área de Expressão e Educação 

Dramática, motivando-se os alunos, através da apresentação da caixa dos segredos (figura nº32), 

em que foram colocados os fantoches de 

mão, suscitando a surpresa e o suspense 

das crianças. Por envolver tantas formas 

de expressão, e os seus conteúdos 

estarem interligados com os conteúdos 

das outras áreas de expressão (Musical, 

Motora e Plástica) e de áreas como a 

Matemática, o Português e o Estudo do 

Meio, nomeadamente porque usa as várias 

formas de linguagem, o corpo e o espaço, permite e deve ser usada em interdisciplinaridade com 

as diferentes Áreas e Domínios.  

A lengalenga foi projetada no quadro interativo (figura nº33) e as crianças, cada qual com 

um fantoche de dedo, dramatizaram-na 

livremente, mostrando-se muito 

entusiasmadas. Esta prática pedagógica 

teve como finalidade o desabrochar da 

criatividade das crianças, permitindo 

também uma aprendizagem global 

(cognitiva, afetiva, sensorial, motora e 

estética, uma vez que, o conhecimento do 

nosso corpo e uma utilização correcta 

para a exploração do mundo interior têm 

um papel bastante importante nos 

indivíduos (Carneiro, 1987, citado por Cordeiro, 1995:92). 

d) Expressão e Educação Físico Motora 

A Expressão e Educação Físico Motora assume-se como um conjunto de práticas que 

permitem uma estruturação progressiva e sustentada da motricidade da criança (Condessa, 

Figura nº 32 - Caixa dos segredos onde estavam os 
fantoches. 

Figura nº 33 - Exploração da lengalenga através do 
quadro interativo. 
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2009:43), mas, como atividade pedagógica que é não deve ter como objetivo principal só as 

habilidades motoras, mas sim ser entendida como uma cultura corporal, na qual potencia um 

desenvolvimento físico, motor, intelectual, cognitivo, afetivo e social da criança, tornando esta 

área/ domínio um componente indispensável na educação escolar (Ferreira, 2006). 

Desde sempre que a atividade física esteve presente na vida da humanidade, adquirindo 

diversas funções conforme as necessidades do homem. As práticas corporais/atividades físicas 

foram sendo alteradas e na atualidade adquiriram lugar de destaque na educação das nossas 

crianças, exemplo disso mesmo, foi a criação do domínio da expressão físico-motora nas 

Orientações Curriculares do pré-escolar e da área da expressão físico-motora no 1º ciclo, bem 

como a obrigatoriedade da disciplina de Educação Física até ao 12º ano de escolaridade.  

Atualmente é consensual que contribui para o desenvolvimento integral dos alunos. Denis 

(1980), define-a como a atividade fundamental no verdadeiro sentido do termo. Trata-se da 

atividade na qual se se baseia a conquista do conhecimento, inicialmente motor e posteriormente 

sensível e intelectual e ainda a personalidade. Corroborando este entendimento, González (1995), 

refere-se à educação física como ciência e arte de ajudar um individuo no desenvolvimento 

intencional das suas faculdades de movimento e com elas, o resto das suas faculdades pessoais. 

Não se trata de uma mera aprendizagem de movimentos, mas de um caminho para a educação 

total, que utiliza o movimento humano como agente pedagógico e considera-o como sujeito 

paciente do desenvolvimento da sua eficácia.  

Os educadores/professores cada vez mais têm a noção do quanto esta expressão contribui 

para a formação do aluno de forma globalizante, pelo que atividades pedagógicas nesta área ou 

inclusas em outras em interdisciplinaridade, são delineadas permanentemente. Durante o estágio 

e embora esta área fosse comtemplada em horários diferentes dos lecionados pela estagiária, 

planificaram-se algumas atividades a este nível, uma das quais passamos a descrever. Os alunos 

foram motivados com a observação do vídeo Panda vai à escola- Dança do macaco e foi-lhes 

pedido que reproduzissem gestos da música e dançassem a mesma. Nesta sequência, e porque as 

crianças deliciam-se com jogos realizaram o jogo: O rabinho do Macaco. Foram distribuídas fitas 

(rabinhos) a um grupo (de 18 elementos) de crianças e coletes a outro grupo (de 7 elementos). O 

primeiro grupo fugia e designou-se por macacos. O segundo atentava em arrancar as fitas, 

colocadas na parte de trás das crianças e nomeou-se barbeiros. Foi notória a satisfação e 

motivação com o movimento, o que indicou que os jogos são um bom meio, quando usados 

pedagogicamente, pois (…) na atividade de jogo, a criança desenvolve e afirma o seu Eu, ela 

aceita submeter-se à regra, exprime as suas capacidades de criação e é capaz de se organizar 

com os outros no seio do grupo (Couto et al., 2015). 
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Capítulo III 
3. Educação e Ambiente: um percurso de aprendizagem sobre a 

interdependência entre a água e o mundo verde          
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3.1. Enquadramento teórico 

O Homem na pré-história ocupou na Biosfera um nicho ecológico comparável ao de 

qualquer mamífero, atualmente e, em particular desde a apelidada Revolução Industrial, este tem 

exercido uma exploração acelerada e desequilibrada da Biosfera. São inúmeros os desafios que 

se colocam para minimizar, ou mesmo travar alguns dos desequilíbrios existentes no ambiente, a 

fim de o preservar e zelar pela sua sustentabilidade. Quando perdida a capacidade autorreguladora 

dos ecossistemas, os problemas ambientais dão origem a elevados níveis de poluição do ar, da 

água, do solo e mesmo à extinção de grande número de espécies de seres vivos.  

Neste contexto a Educação Ambiental (EA), não pode ser apenas um dilema científico, mas 

um problema de cada cidadão e estar implicada nas pluridimensões de educar o Homem, urgindo, 

desta forma, a necessidade de ser uma prioridade das sociedades. A educação é considerada 

segundo Hutchison (2000:135): 

(…) como um veículo essencial para a transmissão do conhecimento, das práticas, das 

normas, das atitudes e das habilidades culturais entre as gerações. Em qualquer 

sociedade, o principal objectivo e a principal obrigação da educação é equipar os 

membros mais jovens da sociedade com os meios culturais que venham a garantir a 

sua viabilidade futura. 

3.1.1. Marcos históricos na Educação Ambiental 

Antes de mais, consideramos necessário esclarecer que a EA deverá ser entendida como:  

um processo no decurso do qual o indivíduo consegue assimilar conceitos e 

interiorizar atitudes e valores, através dos quais é possível adquirir capacidades e 

comportamentos que lhe permitem compreender e julgar relações de interdependência 

entre a sociedade e a biosfera. 

(Instituto Nacional do Ambiente, 1989, citado por Gonçalves, 2007:13) 

Uma das referências que melhor a define a EA pertence a Teitelbaum (1978, citando por 

Gaudiano, 2006:34-35): 

acção educativa permanente pela qual a comunidade toma consciência da realidade 

global, do tipo de relações que os homens estabelecem entre si e com a natureza, dos 

problemas derivados dessas relações e das suas causas profundas. Ela desenvolve 

mediante uma prática que vincula o educando à comunidade, valores e atitudes que 

promovem um comportamento dirigido para a transformação superadora dessa 

realidade, tanto nos seus aspectos naturais como sociais, desenvolvendo no educando 

as destrezas e aptidões necessárias para essa transformação. A EA é considerada como 

uma visão nova da aprendizagem das relações do homem com o seu ambiente e o 

modo como ele actua sobre o mundo envolvente e é afectado por ele. Uma 
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metodologia e uma prática no sentido de formar os cidadãos responsáveis, motivá-los 

e criar-lhes um sentimento de auto-confiança.  

De acordo com Oliveira (1995), a EA, no seu sentido mais alargado, diz respeito a todos 

nós. Independente da faixa etária a que se destina, preconiza-se a literacia para o ambiente, 

procurando atingir o objetivo de envolver o cidadão na problemática da qualidade ambiental 

condicionadora da qualidade de vida de todos os seres vivos. 

A primeira referência a esta temática surge em 1972, na Conferência das Nações Unidas 

para o Ambiente Humano, em Estocolmo, em que a EA foi reconhecida, como instrumento 

importante na procura de melhor qualidade de vida e construção do desenvolvimento (Alves et 

al., 1998). Segundo Cavaco (1992), esta conferência surgiu como resposta à necessidade de criar 

um sistema de intervenção, mais eficaz, junto dos governos dos diversos países, criando um 

esquema de cooperação que permitisse redimensionar os problemas ambientais, no sentido de 

acautelar atuações políticas, tecnológicas e educativas. 

Desta conferência, emergiu um documento de grande relevância: a Declaração sobre o 

Meio Ambiente Humano, que contempla 23 princípios básicos. Esta ideia encontra-se patenteada 

no princípio 19, desta forma:  

É indispensável um trabalho de educação em questões ambientais, dirigido tanto para 

as gerações jovens, como para as gerações adultas para construir as bases de uma 

opinião pública bem informada e propiciar a conduta dos indivíduos, das empresas e 

das colectividades, de acordo com o sentido de responsabilidade necessária à 

protecção e melhoria do ambiente em toda a sua dimensão humana (Dias, 1993:270). 

A fim de serem cumpridas as disposições legais desta Conferência de Estocolmo, foi 

criado, em 1973, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, almejando tratar das 

questões relacionadas com a educação e formação ambientais (Cavaco, 1992). 

No ano 1977, ocorre em Tbilisi na Geórgia, (ex-União das Repúblicas Socialistas 

Soviéticas), o que ficou conhecido como a primeira Conferência Intergovernamental sobre a 

Educação Ambiental, podendo ser considerado, neste âmbito, como um novo marco referencial. 

Os governos, dos vários países, apresentaram os primeiros trabalhos a este nível do 

desenvolvimento da EA e foram definidos princípios e orientações a diversos níveis (local, 

regional, nacional e internacional) com o intuito de abranger diferentes grupos etários, na 

educação formal e não formal.  

Aludindo a esta conferência, e ao grande princípio ali deliberado Calvo e Corraliza, 

1996:68), especificam: 

A Educação Ambiental estimula a consciência e a preocupação sobre a 

interdependência económica, política e social nas áreas urbanas e rurais; proporciona 
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a cada pessoa a oportunidade de adquirir o conhecimento, os valores, as atitudes e as 

capacidades necessárias para a protecção do ambiente; prome novas formas de 

comportamento dos indivíduos dos grupos e das sociedades  

Importa referir que, a partir desta data até à atualidade, muito se tem trabalhado para que a 

EA volva em um referencial cada vez mais tido em conta na sociedade, uma vez que dela depende 

a qualidade de vida das populações. 

No nosso país, a preocupação maior com EA eclodiu por volta dos anos 90, podendo ser 

considerada a época áurea, em que foi visível um esforço das entidades governamentais no sentido 

de implementar legislação, que conduzisse à realização de atividades cívicas e educacionais, o 

que se concretizou. Contudo, em Portugal, a preocupação com as questões ambientais datam de 

1968, no governo de Marcelo Caetano, com a elaboração do III Plano de Fomento, vindo a 

adquirir maior relevância após o 25 de abril de 1974. Até esta data, imperavam no país ideias 

conservadoras do modo como se administrava a sociedade e a preocupação com a natureza seguia 

a mesma orientação, tendo como ponto central, apenas, a conservação da natureza como fonte de 

rendimento.   

Em 1976, a Constituição da República Portuguesa, decretou, através do artigo 66º, os 

direitos do ambiente, dando a conhecer, juntamente com informação disponível sobre temáticas 

ambientais, em inúmeros estabelecimentos de ensino, por professores em regime de voluntariado. 

A 4ª revisão da Constituição da República Portuguesa passa a integrar, neste mesmo artigo, o 

cuidado com o ambiente e qualidade de vida, a educação ambiental e o respeito pelos valores do 

ambiente, como tarefa do estado com a participação dos cidadãos (Ramos, 2004). 

Posteriormente, a entrada de Portugal na União Europeia, em 1986, veio reforçar este 

desígnio, surgindo novas políticas de ambientais, conduzindo à publicação, em 1987, de dois 

diplomas legais fundamentais: a Lei de Bases do Ambiente (Lei 11/87 de 7 de Abril), e a Lei das 

Associações de Defesa do Ambiente (Lei nº10/87 de 4 de Abril), com transição e integração de 

diretivas comunitárias nas mais diversas áreas. 

O conceito de Educação Ambiental nem sempre foi encarado da mesma forma. Se outrora 

apresentava um caráter naturalista, o qual inteirava a defesa do regresso ao passado e a recusa do 

desenvolvimento, atualmente significa um equilíbrio entre o meio natural e o homem, visando o 

desenvolvimento e progresso, podendo ser considerado como um sinónimo de educação para o 

desenvolvimento sustentável ou de educação para a sustentabilidade.  

É esta conceção de sustentabilidade que se prefigura hoje como um meio caraterizador de 

toda a atividade humana, tendo como ideia primordial que os recursos naturais devem ser 

consumidos no presente em função da sua capacidade de renovação, ou seja evitando que se 

esgotem ou mesmo se estingam (Cid et al., 2007). 
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Para a natureza deste conceito, muito contribuiu a Organização das Nações Unidas, através 

do Relatório Bruntland, 1997, ao referir a importância do garante das necessidades da geração 

presente, sem comprometer a capacidade das gerações futuras, satisfazendo as suas próprias 

necessidades. 

A partir desta ideia inovadora gerou-se a Agenda 21, na Cimeira da Terra, realizada em 

1992, no Rio de Janeiro, na busca de se transpor o conceito de desenvolvimento sustentável para 

práticas concretas. Uma dessas formas, passa por colocar na Educação o papel crítico e essencial 

na promoção de um desenvolvimento sustentado e na melhoria da capacidade das pessoas para 

lidarem com temáticas que envolvam o ambiente. Neste sentido, a sustentabilidade remete para a 

defesa de atividades ecologicamente fundadas, socialmente justas e humanas, viáveis 

economicamente e que possam dar continuidade às futuras gerações (Cid et al., 2007).  

Pela educação, as sociedades adquirem o conhecimento e a cultura necessários ao 

entendimento da complexidade do real, da dimensão e compreensão dos problemas, com vista à 

criação de soluções. Como sustenta Wellington (2003), uma das dimensões do conhecimento com 

que a geração atual terá de lidar é com a incerteza, pois perante um panorama de poucas certezas 

científicas, o caminho passa pela probabilidade de risco e preparação para tomadas de decisões 

baseadas na avaliação dos mesmos. É este o elemento primordial da EA e da educação para o 

exercício da cidadania e que deve nortear o desenvolver da: 

 Aptidão de ajuizar criticamente com base na análise adequada das evidências. 

 Competência de pensar, por si, reflexivamente, por forma a avaliar o risco e a 

probabilidade. 

 Capacidade de pesquisa e seleção de dados, informações e pontos de vista. 

  Predisposição para o questionamento e o discernimento relativamente à origem e 

apresentação da informação proveniente da média e da Internet. 

 Habilidade de discutir e debater aspetos controversos, sabendo ouvir os outros e 

respeitando diferentes opiniões. 

  Mestria de comunicar informação e formas de entendimento. 

 Faculdade de pensar criteriosamente nas formas de atuação, nomeadamente nas que 

implicam consequências ecológicas. 

São variadas as formas e estratégias que podem ser usadas na Educação para obter 

resultados visíveis neste contexto. A educação para a cidadania é presentemente uma área que se 

quer em expansão e revela-se um meio auspicioso, através do qual, se podem descobrir novas vias 

que conduzam à mudança de mentalidades. Ou seja, ao invés de se pensar num progresso que 

degrade o ambiente, condenando milhões de seres à exclusão de bens materiais e culturais, 

repensar e compreender que o futuro da humanidade depende da implementação de modelos 
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económicos e sociais que fomentem o Desenvolvimento Sustentável (DS) e apontem caminhos 

para a construção de sociedades compostas de cidadãos conscientes de que a sua intervenção no 

Mundo deve assegurar a satisfação das necessidades das gerações presentes sem comprometer 

a possibilidade de as gerações futuras poderem satisfazer as de então (W.C.E.D.,1987:43). 

Assim, a educação deve centrar a sua atuação na tarefa de substituir a centralidade dominante do 

homem (antropocentrismo), pela da vida e da natureza na sua globalidade (biocentrismos e 

ecocentrimo) (Costa e Gonçalves, 2004). 

O sistema educativo é, assim, responsável por desenvolver métodos que desencadeiem nas 

crianças e jovens a determinação de trabalhar a favor da sustentabilidade. A implementação e a 

criação da EA como disciplina obrigatória em todas as modalidades do ensino: infantil, básico, 

superior, especial, profissional e educação de jovens e adultos, foi neste processo. Assim, estava 

reforçada a convicção da igualdade e de oportunidade para todos (tal como é referido na LBSE nº 

46/1986). À escola compete promover um modelo de ensino e aprendizagem que tenha no seu 

cerne o respeito pelas diferenças individuais de cada um, o assumir de atitudes responsáveis, com 

os outros e com o meio que o cerca (natureza, pessoas e bens), incentivando uma maior 

humanização e uma nova maneira de estar e encarar o mundo. A EA   constitui-se numa forma 

abrangente de educação e se interligada com outras áreas pode dar frutos a curto e a longo prazo, 

pelo que, urge que seja integrada nas práticas curriculares e concebida como parte da formação 

de cada um, de forma pluridisciplinar. Parafraseando Carvalho e Sato (2008:123), a educação 

ambiental (…) exige a interdisciplinaridade, quer dizer, uma cooperação entre as disciplinas 

tradicionais, indispensável para poder se perceber a complexidade dos problemas do meio 

ambiente e formular soluções.  

Neste sentido, é essencial que a EA seja estabelecida como instrumento educativo que 

possibilite aos educadores consciencializar os educandos para os problemas ambientais e sociais 

existentes, contribuindo simultaneamente para a alteração dos valores, das mentalidades, e das 

atitudes face ao ambiente que nos rodeia (Morgado et al., 2000). 

Acreditando na relevância do papel da educação, como estratégia que permite, de forma 

sólida, inverter os erros cometidos pela atividade humana sobre o ambiente e os impactos daí 

decorrentes na saúde (Skinner, s.d.), consideramos que a mudança de mentalidades e de atitudes 

começa na escola, através do ensino de práticas mais sustentáveis, tais como, reduzir o consumo 

individual, valorizando e gerindo melhor os resíduos, isto é, através dos comportamentos, podem 

materializar-se grandes ganhos nas sociedades vindouras.  

O meio ambiente há muito que deixou de ser apenas preocupação dos ambientalistas e/ou 

ecologistas, passando a ocupar lugar de destaque também no cidadão comum, uma vez que se 

relaciona diretamente com a sua vida e o seu bem-estar. A Lei de Bases do Ambiente, define-o 
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como o conjunto dos sistemas físicos, químicos, biológicos e suas relações e dos factores 

económicos, sociais e culturais com efeito directo ou indirecto, mediato ou imediato, sobre os 

seres vivos e a qualidade de vida do homem (Lei nº 11/1987 de 7 de abril, art. 5º:1387). Ressalta, 

desta forma, a implicação de todos, na tomada de consciência e na escolha livre, informada e 

responsável, dos comportamentos individuais e coletivos a adotar. 

Ao longo da primeira etapa do desenvolvimento das crianças, a EA adquire significativa 

importância, por permitir a aquisição de conhecimentos, enquanto cidadãos competentes e 

interventivos, quer nas questões sociais, quer em termos de proteção e sustentabilidade do planeta, 

admitindo novas formas de vivência social, mais solidárias com o ambiente (Alves, 1998:79). 

Desta forma, a educação assume-se como um dos pontos relevantes na constituição de uma 

nova mentalidade, constituindo-se de novas expetativas que incorporem o ideário educacional, ou 

seja, o que a sociedade considera um bem valioso (Carvalho, 2002).  

3.2.  Educação para o Desenvolvimento Sustentável 

Considerando que os comportamentos podem ser alterados mediante uma forte aposta na 

Educação, podemos afirmar que será particularmente através da EA que se abrirão portas a estas 

mudanças, capazes de repor a harmonia que já existiu na relação Homem/Ecosfera. Só através da 

compreensão das interações que se operam no meio, poderemos induzir a prevenção e as soluções 

dos problemas ambientais hodiernos. Os problemas ambientais actuais resultam, essencialmente, 

da inadequação dos comportamentos e actos humanos às leis fundamentais que regem os 

ecossistemas naturais ou intervencionados. (Estratégia Nacional de Educação Ambiental, 1992: 

8).  

Ao refletirmos acerca do Desenvolvimento Sustentável (DS), acabamos por ir ao encontro 

do ponto-chave para ser alcançado, que mais não é que a EA. Analisando o termo 

sustentabilidade, deparamo-nos com significados como: modelo de sistema que tem condições 

para se manter ou conservar ou condição do que é sustentável, ou seja, que sustenta alguém ou 

algo, desde que criadas as condições. O Relatório da Comissão Brundtland (1987, citado por 

Cunha e Augustin, s.d), refere que a sustentabilidade é o equilíbrio dinâmico com o outro e com 

o meio ambiente, é harmonia entre os diversos ecossistemas, ajudando na satisfação das 

necessidades atuais, sem comprometer a capacidade de as gerações futuras poderem também 

saciar as suas.  

Em 2003 foi dado um grande passo no âmbito D S, com a Conferência Ministerial Ambiente 

para a Europa, em que os países da Comissão Económica para a Europa (CEE), e a Organização 

das Nações Unidas (ONU), elaboraram uma Declaração sobre Educação para o Desenvolvimento 

Sustentável (EDS), com o objetivo de serem estabelecidas as bases para a elaboração de uma 
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proposta Estratégica neste domínio. Neste documento foi lavrado e reconhecido o interesse, a 

oportunidade desta tarefa e realçada a importância da EDS como um investimento para um futuro 

melhor. A finalização deste processo veio a ocorrer em 2005, sendo apresentada a estratégia de 

Educação para o Desenvolvimento Sustentável desenvolvida pelas organizações CEE / ONU. Foi 

estabelecido que cada um dos países traduzissem o documento produzido, para a sua língua oficial 

e que este fosse divulgado junto das autoridades competentes, com o objetivo de serem 

implementadas as suas disposições, de acordo com as necessidades, em articulação com os 

quadros políticos e legislativos vigentes em cada país. Os objetivos descritos neste documento, 

têm em especial atenção o nível de desenvolvimento em que cada comunidade se encontra, pelo 

que os mesmos se encontram apresentados de forma genérica, para que seja possível reajustá-los. 

A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), refere o 

papel vital da EDS: 

A Educação, para além de constituir um direito humano fundamental, é igualmente 

um pré-requisito para se atingir o desenvolvimento sustentável e um instrumento 

essencial à boa governação, às tomadas de decisão informadas e à promoção da 

democracia. Consequentemente, a Educação para o Desenvolvimento Sustentável 

pode contribuir para que a nossa visão se torne realidade. Ela desenvolve e reforça a 

capacidade dos indivíduos, dos grupos, das comunidades, das organizações e dos 

países para formar juízos de valor e fazer escolhas no sentido do desenvolvimento 

sustentável. Pode ainda favorecer uma mudança de mentalidades, permitindo tornar o 

mundo mais seguro, mais saudável e mais próspero, melhorando assim a qualidade de 

vida. A EDS pode favorecer a reflexão critica, uma maior consciencialização e uma 

autonomia acrescida, permitindo a exploração de novos horizontes e conceitos e o 

desenvolvimento de novos métodos e instrumentos. (Education for Sustainable 

Development, UNESCO, 2004). 

Segundo este entendimento, o desenvolvimento sustentável é um propósito que requer 

esforço por parte de toda a comunidade. Um futuro sustentável, só é possível com a participação 

e empenho das sociedades. Por meio da ação proactiva de todos os cidadãos e da colaboração das 

entidades competentes, que em conjunto trabalhem com o intuito de contribuir para um futuro 

mais seguro e justo para todos. 

Acima de qualquer conceção, respeitante a esta temática, relacionada com a educação, o 

desenvolvimento para a sustentabilidade é um processo de formação das novas gerações, que 

serão as responsáveis por alcançar um mundo melhor, economicamente e tecnicamente 

desenvolvido. Mas, sem que isso implique não haver lugar e alimento para todos, nem um 

ambiente de tal forma degradado, que o homem não consiga ter qualidade de vida. Conceber e 

estruturar o movimento EDS também questiona todas as formas de se fazer educação para que 
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adotem práticas e abordagens que promovam os valores do desenvolvimento sustentável 

(UNESCO, 2004:32). Com isto, a escola deve refletir sobre os valores e crenças da educação 

pelas quais regem a sua ação pedagógica, e olhar, pensar e refletir de mente e espírito aberto sobre 

as mudanças, no sentido de proporcionar às crianças uma educação voltada para a 

sustentabilidade. 

É desde a infância, quer por modelos, quer por aprendizagem que a criança reconhece os 

comportamentos certos ou errados a adotar. Por isso, é fundamental que, desde cedo, lhes sejam 

transmitidos e incutidos valores, atitudes, capacidades e procedimentos, para que saibam lidar 

com desafios como o desenvolvimento sustentável, ancorando-o numa Educação volvida nesse 

sentido. Uzzel, et al., (1998), preconiza que as crianças devem ser sensibilizadas, desde cedo, para 

um desenvolvimento de ações pró ambiente sustentável. Assegurar as necessidades presentes sem 

comprometer a satisfação das necessidades das gerações futuras. 

Neste contexto, a escola, os educadores, os professores e a família são chamados a intervir, 

de forma positiva, fundamentalmente investir na educação para valores, sensibilizando e 

consciencializando as crianças, eles próprios e a sociedade para corrigir comportamentos e 

atitudes em relação ao ambiente. Esta formação ajudará a que as crianças cresçam conscientes de 

que o meio ambiente deve ser protegido, rodeadas de bons exemplos, conservado e recuperado, o 

que defendido por Giordan e Souchon (1996), é crucial que a EA, no âmbito escolar permita que 

as crianças entendam e estejam sensíveis para os problemas ambientais.  

A pedagogia moderna passa por muito mais que aprender a ler, a escrever e a memorizar 

factos históricos. O que se pretende é a assunção de uma perspetiva de aprendizagem que põe 

ênfase nos processos de construção do conhecimento e na qualidade do pensamento, o que, por 

seu turno apela à renovação das práticas de ensino (Sá, 2002:45). Recentes entendimentos 

apontam no sentido que as ciências, nomeadamente as experimentais, em que a educação 

ambiental se insere contribuem de forma significativa para uma educação proficiente. De acordo 

com Cavaco (1992:8), a Educação Ambiental constitui uma linha de força dos projetos de 

inovação pedagógica, isto significa que a Educação Ambiental é uma propostas mais sedutoras, 

mas actuais, que maior interesse desperta. Desta forma, podemos afirmar que a tomada de 

consciência das crianças para as questões ambientais, depende, em larga medida, das práticas 

pedagógicas dos educadores/professores e dos projetos implementados, que se querem 

inovadores.  



 

 

94 

  

3.3. A Educação Ambiental na Educação Pré-escolar e no Ensino do 
1ºciclo 

Quando nos referimos à EA, imediatamente, ressalta o seu carácter holístico e a 

importância do desenvolvimento cumulativo e simultâneo de competências cognitivas e 

sócioafetivas na fixação de uma nova relação com o ambiente. A relação com o ambiente não 

acontece apenas na escola, pelo que esta maneira de pensar tem, de certa forma, de começar ali, 

mas extrapolar para fora de portas e refletir-se no quotidiano das crianças. A educação ambiental 

fundamenta-se, assim, em determinados princípios: educar com recurso a uma participação ativa 

e geral, atividades interativas, se possível, incluindo o serviço comunitário, a educação para os 

valores e a resolução de problemas. Dar a primazia ao educar, partindo das condições ambientais 

locais, para as condições do ambiente global. Ou seja, uma dimensão dada ao conteúdo e à prática 

da Educação, orientada para a resolução de problemas concretos do meio ambiente através de 

enfoques interdisciplinares e de uma participação ativa e responsável de cada indivíduo e da 

comunidade (Conferência de Tblissi, citado por Dias, 1993:26). 

No contexto escolar, o desafio colocado é o de formular uma educação ambiental que seja 

crítica e inovadora, aos níveis formal e não formal. E, que o enfoque recaia numa perspetiva de 

ação holística, que relacione o homem, a natureza e o universo, tendo como referência, o facto de 

os recursos naturais se esgotarem, bem como, que o principal responsável pela sua degradação é 

o ser humano. 

Considerando esta realidade, o currículo deverá ser visto como um meio de divulgação da 

EA, inserindo-a na estrutura e no conteúdo curricular, no Projeto Curricular de Escola e da Turma, 

nas planificações, evidenciando também, o próprio desempenho dos professores (Cruz, 2007). 

A nível da Educação Pré-escolar, as OCEPE, mencionam um conjunto de princípios para 

apoiar o educador nas decisões sobre a sua prática (Silva, 2007:13). Como referido no capítulo 

anterior este documento guia encontra-se organizado por áreas de conteúdo, servindo de estrutura 

ao trabalho desenvolvido pelo educador. A Área do Conhecimento do Mundo, ali esplanada, 

apresenta um conjunto de conteúdos temáticos que ajudam a proporcionar aprendizagens 

pertinentes com significado para as crianças e relacioná-las com os processos de aprender: a 

capacidade de observar, o desejo de experimentar, a curiosidade de saber, a atitude crítica 

(Santos, 2001:85). 

A EA encontra-se presente nesta área e estabelece uma relação com a Educação para a 

Saúde, tendo como referência que a prosperidade do ambiente influi diretamente na qualidade de 

vida do homem. Valorizando, deste modo, a intervenção no meio, como forma de conservação 

do património natural e cultural (Santos, 1997). 
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Ao nível do Programa do 1ºciclo do Ensino Básico, a área de Estudo do Meio, está na 

intersecção de todas as detrás áreas do programa, podendo ser motivo e motor para 

aprendizagem nessas áreas (M.E., 2004:101). Assim sendo, a escola é a instituição propícia e 

capaz de fornecer possibilidades de educar neste sentido, uma vez que compete à mesma 

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., 

2004:101). 

Desenvolver a consciência ambiental acerca do meio próximo e global é o que se pretende 

desde logo os primeiros anos de aprendizagem de escolaridade. Isto porque vivemos num planeta 

onde surgem, a cada dia, mais problemas ambientais, económicos, sociais e culturais, tornando-

se fundamental formar cidadãos responsáveis e capazes de atuar perante estes problemas tão 

atuais. Pretende-se que adquiram habilidades várias, para serem proficientes na resolução das 

dificuldades com que possam deparar-se, no respeito pelo outro e na aceitação das suas diferenças, 

no respeito por si próprio e na sua aceitação, tentando a cada dia, ser um Ser Humano melhor, 

consigo e com a natureza que o rodeia. 

A escola, através dos seus agentes de educação, cumpre a sua função, ao conseguir 

transmitir e fixar nas crianças, além do conhecimento, a formação necessária que as conduza a 

querer provocar mudanças, a integrar-se e a operar em sociedade. O Educador/Professor adquire, 

desta forma, um papel relevante, pois a ele compete trabalhar estes temas, desenvolvendo 

atividades entusiasmantes, que impilam as crianças a aprender a realizar escolhas, bem como a 

influenciar as dos outros, em termos de sociedade, consciencializando-as das consequências dos 

seus atos, ao nível ambiental, local e globalmente. Segundo Inácio (2007:2): 

Habitualmente, a mudança de comportamento, resultante da aprendizagem, advém de 

uma série de experiências práticas e de interacções com o meio. Importa 

referirtambém que a aprendizagem só se torna realmente efectiva se as mudanças 

ocorridas tiverem um carácter relativamente permanente do tempo. 

Ao educador/professor ao deparar-se com a questão: como trabalhar esta temática? Surgem 

diversas estratégias que podem ser utilizadas. O despertar do interesse a partir de algo que a 

criança já sabe ou vivencie é sempre uma atitude positiva e motivante. Não podemos esquecer 

que o meio e tudo o que nele existe faz parte da vida das crianças. As plantas, as animais, os 

fenómenos naturais, isto é, todas as caraterísticas bióticas, abióticas e culturais do meio geram 

curiosidade, pelo que, abordar questões ambientais a partir destes para desenvolver o processo de 

ensino e aprendizagem, é uma boa opção. Contudo, e porque o conhecimento pode ser limitado, 

pois muitas vezes as vivências são poucas, compete ao educador/professor alargar esse 

conhecimento, podendo fazê-lo através de atividades investigativas, experienciais, entre outras, 
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com a finalidade de as sensibilizar para os problemas que as rodeiam, podendo posteriormente 

provocar discussões acerca da escolha dos temas ambientais a desenvolver. 

É no ambiente escolar que as crianças podem debater entre si saberes e temas que lhe 

interessem, sobretudo se se sentirem implicadas no desenvolver de algumas atividades que 

propiciem a conscientização da comunidade e a mudança de atitudes, como por exemplo a 

deposição seletiva de lixo, o cultivo de plantas, a construção de jogos e brinquedos com material 

reciclado/reutilizado, entre outras. Ao sensibilizar as crianças, podemos, de certa forma, 

reproduzir estas atitudes por diferentes meios sociais.  

A função do educador/professor vai muito além de transmitir o conhecimento, ou ensinar 

como se faz, devendo ser também o elemento do grupo que observa, planifica, documenta, avalia 

e interpreta as ações da cada criança e do grupo, integrando-as nas experiências-chave do 

currículo, procurando ir ao encontro dos seus interesses e necessidades, munindo-as dos três 

domínios do saber: saber-saber, saber-fazer e saber- ser /saber-estar, auxiliando-as no seu 

desenvolvimento e fomentando a sua autonomia. Como referem Hohmann e Weikart (2009), os 

adultos são apoiantes do desenvolvimento e, como tal, o seu objetivo essencial é o de estimular a 

aprendizagem ativa por parte das crianças. Assim, o educador tem um papel importante na 

estruturação de um ambiente educativo capaz de oferecer o máximo de oportunidades de 

aprendizagem e formação.  

O objetivo supremo de educar para a proteção do ambiente, é o de promover condutas 

corretas relacionadas com o meio ambiente, de acordo com os valores que devem ser assumidos 

de modo livre e responsável.  

Esta forma de pensar, conduz-nos, ainda, a tomar em consideração outras condicionantes 

envolvidas, como o plano afetivo, valorativo e cognitivo e a partir destes clarificar gradualmente 

os conceitos básicos, alicerçando um conhecimento científico que funcione como substrato, para 

a interpretação rigorosa da problemática ambiental. 

3.4. A hidrosfera  
 

O processo educativo não deve basear-se, apenas, no conhecimento por si só, uma vez que 

este, não seria suficiente para produzir alterações automáticas e repercutidas de comportamentos 

ambientais, deve antes fundear em conceitos, princípios e teorias que ajudem a clarificar o 

funcionamento do meio ambiente, para que ocorra uma compreensão capaz. 

Novo (1986), preconiza que, os alunos devem ter presente que o meio ambiente é um 

sistema constituído por fatores físicos e socioculturais que se interrelacionam, condicionando a 

vida dos seres vivos e que, por sua vez, podem ser modificados e condicionados por estes. O 
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mesmo autor perspetiva o planeta como um macrossistema, constituído por diferentes subsistemas 

naturais e modificados. Por outras palavras, o meio ambiente visto como sistema, patenteia um 

conjunto de relações que possibilitam as interações e a interdependência relacional existente entre 

os vários componentes que constituem a unidade, o ambiente. Este será o ponto de partida para 

uma educação ambiental, pois os problemas que afetam os sistemas naturais, nomeadamente a 

deterioração e a escassez de recursos, entre outros, não podem ser compreendidos sem os 

interrelacionar com os acontecimentos de outros sistemas, como, por exemplo, o sistema 

económico e politico, entre outros.  

O desenvolvimento sustentável deve ser baseado na utilização racional dos recursos e na 

valorização dos aspetos ecológicos (Goodland, et al., 1992). Assim, justificando o tema escolhido, 

para o desenvolvimento da nossa experiência pedagógica, consideramos que o estudo do ciclo da 

água e da utilização da água de modo responsável, ensinados através de atividades experimentais 

com guiões e didático-pedagógicas de exploração, poderão contribuir para a promoção da 

preservação ambiental em crianças do 1°Ciclo do Ensino Básico.  

Por esta razão, problematizaremos de seguida os aspetos fundamentais, que possam 

enquadrar teoricamente o tema desta experiência pedagógica. 

Como elemento essencial à vida, a água está presente na maioria das atividades do nosso 

dia-a-dia, sendo uma das principal fontes de vida para todos os seres vivos. Em tempos mais 

remotos, a água, por ser um dos elementos vitais da humanidade, possuía uma elevada carga 

simbólica, sendo a sua importância manifestada na organização das primeiras civilizações, 

localizadas nas bacias de grandes rios e nas costas mediterrâneas. Observando sob o ponto 

mitológico, a água, é representada pelo oceano, o seu maior símbolo, e pensava-se carregar em si 

as sementes da vida, os segredos e as origens das suas muitas formas, bem como os medos que às 

vezes eram invocados. 

Transcrevendo Schama (1996:9): 

 (…) ver um rio equivale a mergulhar numa grande corrente de mitos e lembranças, 

forte o bastante para nos levar ao primeiro elemento aquático da nossa existência 

intrauterina. E, com essa torrente, nasceram algumas das nossas paixões sociais e 

animais mais intensas: as misteriosas transformações do sangue e da água; a vitalidade 

e a mortalidade de heróis, impérios, nações e deuses (…) Desde a Antiguidade, que 

se comparava o (…) fluxo dos rios à circulação do sangue pelo corpo. 

Ao longo dos anos, a água foi considerada, muitas vezes, como um recurso natural 

inesgotável, abundante e renovável, mas atualmente a perspetiva é bem diferente. Devido ao mau 

uso e à crescente exigência pelo recurso, a sua falta tornou-se numa forte preocupação para as 

autoridades e especialistas. Daí que, com esta crescente inquietação os governos de alguns países 
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venham legislando no sentido de os recursos hídricos serem preservados, pois o processo de 

desenvolvimento e do uso sustentável dos recursos naturais pode conduzir à solução dos 

problemas e conflitos em relação à água (Rocha, 2000).  

Muitos são os fatores que conduzem à degradação dos recursos hídrios, contudo a poluição 

é se não o principal, um dos mais perniciosos. O homem ao não valorizar e conservar a água, faz 

imenso dispêndio de verbas para depois desenvolver programas de despoluição ou remediação, o 

que além de implicar tempo, envolve custos que seriam desnecessários.  

Atualmente este recurso natural encontra-se numa situação que vai desde a sua falta de 

potabilidade à sua escassez, passando, também, pela sua gestão inútil2: 

 Mais de mil milhões de pessoas não têm acesso a água potável.  

 Dois mil milhões de pessoas não têm ainda saneamento básico adequado. 

 O número de pessoas que morrem, anualmente, por doenças causadas pela falta de 

qualidade da água, ultrapassa os três milhões. 

 Quatro, em cada dez pessoas, vivem atualmente em bacias hidrográficas que enfrentam a 

escassez de água.  

 Até 2025, pelo menos, 3,5 mil milhões de pessoas (cerca de 50% da população mundial) 

irá enfrentar escassez de água nas regiões que habita. 

 A utilização das águas subterrâneas na agricultura excede a capacidade natural de 

recuperação, por 160 mil milhões de m3 por ano.  

 Cerca de 30% dos maiores lençóis de água do mundo perderam mais de três quartos da 

sua cobertura florestal original.  

 As perdas na irrigação agrícola representam entre 25 e 40% da utilização da água na 

agricultura. 

Segundo a Carta Europeia da Água3 a água constitui uma necessidade imprescindível para 

a saúde e para a sobrevivência da Humanidade pelo que seria fundamental considera-la como 

um dos direitos básicos humanos. 

                                                           
2 NEP, 2000 – Overview Geo-2000. Global Environment Outlook. Produced by UNEP GEO team 
http://www.grida.no/geo2000/ov-e.pdf; 22 de novembro de 2015 
3 Realizada no Conselho da Europa, Estrasburgo, 1968 
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Se observarmos a distribuição de água doce no Planeta (figura nº 34) (Nigro e Campos, 

2001), constatamos que só 2,5% da água do Planeta é doce, e desta, cerca de 70% encontra-se 

aprisionada em glaciares e calotes polares, cerca de 30% no subsolo, e menos de 0,5% em rios e 

lagos. Com isto, podemos deduzir que existe uma enorme discrepância entre a percentagem dos 

dois tipos de água reais. Se ao total da distribuição da água doce utilizável (0,5%) for deduzido 

0,35% dos lagos e pântanos e 0,04% na atmosfera, então a quantidade da água nos rios resume-

se, apenas, a 0,0 1%, ou seja, a parte mais facilmente utilizável pelo Homem4  

Partindo destes valores muito pequenos ainda juntamos o fato das reservas de água doce, 

ou utilizáveis, distribuem-se desigualmente no Planeta em função das particularidades do ciclo 

hidrológico natural, por um lado algumas regiões recebem quantidades significativas de água pela 

precipitação ou escoamento dos rios, outras são extremamente áridas. 

Os fatores provocados pelo homem, particularmente a densidade populacional, a forte 

industrialização e os procedimentos incorretos e por vezes ineficientes da gestão dos recursos, em 

geral, podem desencadear condições que acentuam a escassez deste bem precioso. Não raras 

vezes, a partilha internacional (como é o caso de Portugal e Espanha) do recurso água potencia 

claramente o problema da escassez e acentua a competição pelo mesmo, gerando, muitas vezes, 

conflitos de natureza diversa. Contudo, há entendimentos divergentes nesta matéria. Segundo 

(Priscoli,1998), a água total disponível na Terra é suficiente, o problema que se coloca é somente 

na distribuição assimétrica da população. Esta perspetiva assenta no pressuposto de que há locais 

em que a população ultrapassa a quota de água disponível e, assim, a escassez nesses territórios, 

torna-se uma realidade. Especifique-se o caso da Ásia, a título de exemplo, com 60% da 

população mundial, com apenas 36% de água de escoamento, enquanto na América do Sul, que 

possui 5% da população mundial e desfruta de 26% de escoamento (Silva, 2005).  

                                                           
4 Adaptado dos dados fornecidos pelo Fórum Mundial da água realizado na Holanda, em 2000.  

Figura nº 34 - Distribuição da água no Planeta. 
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Poluição é o termo usado quando o ritmo vital e natural de uma área ou mais da biosfera, 

como por exemplo na parte hídrica que a compõe é quebrado, afetando a qualidade ambiental, 

podendo colocar o homem e meio em risco. Esta depende da concentração e propriedades das 

substâncias, como a toxidade, e das características ambientais quanto à capacidade de dispersar 

e/ou dissolver os poluentes, podendo provocar não só consequências imediatas, mas também a 

longo prazo, tanto no ambiente como no organismo humano. (Scarlato e Pontin, 2006). 

No Seminário de peritos europeus, realizado na cidade de Géneve, em 1961 adotou-se a 

seguinte definição para a poluição de um curso de água, referenciada por Cardoso (1976:42):  

Um curso de água pode considerar-se poluído quando a composição ou estado das 

suas águas seja, directa ou indirecyamente, modificado pela actividade do Homem, 

em medida tal, que sejam prejudicadas todas ou parte das utilizações que tinham no 

seu estado normal, isto é andas da modificação ocasionada pelo Homem. 

Este tipo de poluição pode ser natural ou antropogénica: é natural – quando resulta do 

equilíbrio dinâmico da Terra, da atividade geofísica e do ciclo natural de água; e é antropogénica 

– quando resulta da presença ou atividade humana. 

Além da causa, podemos também, classificá-la em função da sua composição físico-

química e biológica dos diferentes poluentes. Como refere Sewell (1978), a água pode ter 

variadíssimas composições, tais como: 

 Gases, inclusive, o oxigénio, dióxido de carbono e nitrogénio, diluídos na água; 

 Sais minerais, como nitratos, cloretos, carbonatos, tornando-se também numa parte da 

solução líquida; 

 Sólidos, como pedaços de matéria animal, poeira e areia, podendo estar em suspensão, 

ou não, na mesma. 

A Organização Mundial de Saúde (citada por Giordan e Souchon, 1995:29), define como 

água potável aquela que não contém uma quantidade perigosa de substâncias químicas nem 

micróbios patogénicos, sendo agradável e saborosa. E se outrora as águas que corriam nos 

riachos, rios e fontes (naturais) espalhadas pelos vários territórios, apresentavam, pelo menos, cor 

límpida, atualmente, um olhar atento, observa que quase todos se encontram poluídos. A verdade 

é que foram sendo desenvolvidos compostos orgânicos dificilmente biodegradáveis, como 

detergentes, gorduras, entre outros. As águas residuais industriais são muitas vezes poluídas com 

substâncias químicas tóxicas e elementos radiativos. Na produção agrícola são utilizados 

herbicidas, pesticidas, fertilizantes (à base de azoto, fosfatos, e potássio), para além de uma 

elevada carga de sólidos provenientes do embalamento destes produtos. Associada à agricultura, 

encontra-se a agropecuária, criação de gado bovino e suíno, sendo este último constituído por 

uma elevada carga orgânica e biológica (López et al., 1999). Desta forma, podemos afirmar que 
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começa a ser difícil encontrar água bebível, nas formas mais elementares de onde esta procede, 

muito devido aos produtos usados na agricultura, na indústria e ao pouco cuidado humano, que 

deposita os seus resíduos, sem algum critério, na água ou nas suas proximidades. 

 E essa é a água que posteriormente é canalizada para as habitações, e que, embora tenha 

tratamento que a torne potável, já lhe acrescenta compostos. As águas residuais domésticas 

contêm uma elevada quantidade e variedade de compostos químicos e microbiológicos, formando 

um conjunto de grande complexidade (Torres, 1996).  

A questão não está só na água canalizada, o problema da água contaminada com produtos 

químicos, físicos ou biológicos que resultam na alteração da sua qualidade, tornando-a imprópria 

para o consumo e, podendo mesmo conter microrganismos tóxicos, é que esta é consumida por 

todos os organismos e espécies que habitam a terra. O que, para além de afetar o homem que 

posteriormente os consome, já que se alimenta substancialmente deles, pode conduzir à extinção 

de determinados seres vivos necessários ao bom funcionamento dos ecossistemas.  

Assim, a água e tudo o que ela envolve (escassez, contaminação, degradação e tratamento) 

volve numa problemática implicada na saúde pública. E o homem, quer o cidadão comum, quer 

as entidades que conduzem as nações, embora já tenha percecionado a sua importância, ainda não 

se consciencializou, verdadeiramente, do desequilíbrio que pode estar a provocar no Planeta Terra 

com as suas atitudes incorretas. A reste respeito Brilha (2007), refere que: 

O Planeta Terra é único, não só no Sistema Solar, mas, tanto quanto sabemos, no 

Universo acessível. Não é só o único planeta que temos – é também o único planeta 

vivo que conhecemos. A Terra fornece tantas riquezas, sobre as quais temos muito 

mais a aprender – à medida que novas técnicas de pesquisa aparecem. Quanto mais 

aprendemos, mais compreendemos que para a sobrevivência da Terra devemos cuidar 

dela como cuidamos dos nossos próprios filhos. 

A hidrologia é a ciência que estuda o ciclo da água. Conhecido cientificamente como ciclo 

hidrológico, este refere-se à troca contínua da água na hidrosfera, entre a atmosfera, a água do 

solo, as águas superficiais, subterrâneas e das plantas e realiza-se através dos processos de 

evaporação, condensação, precipitação, infiltração e transpiração. Inicia-se com a energia solar 

que incide na Terra  

Na terra, em algumas partes dos continentes, a precipitação é maior que a evaporação e 

em outras regiões ocorre o contrário, contudo predomina a precipitação, sendo que os oceanos 

cobrem o terreno evaporando mais água que recebem pela precipitação.5  

O calor irradiado pelo sol aquece a superfície da Terra, ocorrendo a transferência da água 

da superfície para a atmosfera (estado líquido ao estado gasoso), processando-se através da 

                                                           
5 http://www.ebah.pt/content/ABAAAATq8AJ/ciclo-hidrologico, consultado a 1/12/2015. 
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evaporação direta, por transpiração das plantas e dos animais e por sublimação, ou seja, passagem 

direta da fase sólida, para a de vapor (figura nº 35). Durante esta alteração do seu estado físico, a 

molécula (composta por 

dois átomos de hidrogénio e 

um de oxigénio), absorve 

calor armazenando a energia 

solar, e transforma-se em 

vapor da água à medida que 

sobe à atmosfera. Dada a 

influência da energia solar 

neste processo, a água 

evapora em particular 

durante os períodos mais 

quentes do dia e nas zonas mais aquecidas da Terra. 

Uma vez na atmosfera o vapor da água, ao ser submetido a baixas temperaturas, condensa 

(estado gasoso ao estado líquido) formando assim as nuvens ou nevoeiro. A sobrecarga das 

nuvens provoca a precipitação, na forma de chuva, granizo, orvalho e neve. 

Chegada ao solo, a água, pode ter diferentes destinos. Uma parte é devolvida à atmosfera 

através da evaporação, outra infiltra-se no interior do solo, alimentando os lençóis freáticos e 

posteriormente alimentando as plantas. O restante é escorrido sobre a superfície em direção às 

áreas de altitudes mais baixas, sustentando diretamente os lagos, rios, mares e oceanos. Grande 

parte, da que cai diretamente na superfície coberta com vegetação (florestas) fica retidas nas 

folhas. 

Tendo em conta a este processo, o ciclo hidrológico é um dos pilares fundamentais do 

ambiente, podendo o seu funcionamento ser assemelhado a um sistema de destilação global. Pois: 

O aquecimento das regiões tropicais devido à radiação solar provoca a evaporação 

contínua da água dos oceanos, que é transportada sob a forma de vapor pela circulação 

geral da atmosfera, para outras regiões. Durante a transferência, parte do vapor de 

água condensa-se devido ao arrefecimento formando nuvens que originam a 

precipitação. O retorno às regiões de origem resulta da ação conjunta da infiltração e 

escoamento superficial e subterrâneo proveniente dos rios e das correntes marítimas.6 

Do ponto de vista da germinação e evolução (das plantas), a água é elemento essencial, 

uma vez que, para que estas ocorram, são necessárias relações dinâmicas entre o solo, as plantas 

e a atmosfera. No entanto, as condições locais, como a abundancia ou não de água, uma vez que 

                                                           
6 http://water.usgs.gov/edu/watercycleportuguese.html, consultado a 1/12/2015. 

Figura nº 35 - O ciclo da água.  
                                       Fonte: Neto e Neto (2006). 
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esta possui os nutrientes essenciais à planta influem diretamente no seu desenvolvimento. A 

importância da água é permanente durante todo o ciclo de vida da planta, embora possam ser 

reconhecidos períodos críticos de maior dependência. Refira-se o caso das plantas que se 

multiplicam através de sementes. Na fase que acontece entre a sua sementeira, a germinação e 

emergência, a planta fica, necessariamente, muito dependente da qualidade hídrica do solo. 

Segundo Carvalho e Nakagawa (1983), a água é o fator que exerce maior influência sobre o 

processo de germinação.  

3.5. Construtivismo  

Na educação para as ciências, atualmente, prevalece a perspetiva de ensino e aprendizagem 

com enfoque na Ciência-Tecnologia-Sociedade (CTS), baseada no Construtivismo, sendo que 

esta tem sido a principal corrente teórica sobre o qual se desenvolveram inúmeros trabalhos na 

área da pesquisa didática nos últimos 30 anos (Teixeira, 2003:95). As novas técnicas 

educacionais utilizadas, que influem diretamente no sistema de ensino continuam a assentar bases 

no construtivismo, não naquele construtivismo radical demasiado subjectivo e cético, dando-nos 

uma imagem distorcida da História e dos sucessos da ciência (Nola, 1998, citado por Valadares, 

2011:6), mas antes no que atribui relevância ao ensino e aprendizagem de conteúdos definidos, 

com metodologia adequada e coloca o enfase na ação educativa do professor, encarando-a como 

fator preponderante na atividade construtiva do aluno do seu próprio conhecimento, orientando-

o nesta ou naquela direção.  

Indo ao encontro das novas tendências, consideramos que o ensino e aprendizagem das 

ciências, nos primeiros anos, pode ancorar-se na base teórica do Construtivismo e do 

socioconstrutivismo, com realização de atividades experimentais, implicando o aluno neste 

processo e considerando o que já sabe como fator de aprendizagem. Ao referirmo-nos ao 

Sócio/Construtivismo remetemos às ideias de Vygotsky, nomeadamente acerca da construção 

social do conhecimento e aprendizagem sob interação social, realizada (…) em contextos sociais 

diversificados, como aqueles que se “criam”, por exemplo, em grupos de trabalho heterogéneos, 

que promovem a interacção entre pessoas com histórias sociais, culturais, interesses, vivências 

e conhecimentos diferentes (Pires 2002:22). 

O construtivismo, em que se enquadra a nossa proposta pedagógica, segue as linhas do que 

Valadares e Graça (1998, citados por Valadares, 2011:6), preconizam:  

- Não considera a mente como uma “caixa negra” cognoscível através apenas das 

respostas e estímulos; 
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- Supera o objectivismo e o subjectivismo das perceções, não considerando estas nem 

dependentes apenas dos objetos exteriores nem dependentes apenas das ideias prévias 

do sujeito. 

- Considera que a passagem do significado lógico do conhecimento a significado 

psicológico por cada mente é influenciada por factores endógenos que atuam de modo 

complexo, que o pensamento, sentimentos, emoções e paixões por um lado, e a acção 

por outro, estão envolvidos de um modo complexo no processo individual de 

construção do conhecimento. 

Desta forma, propõe-se uma nova visão pedagógica que considera a aprendizagem da 

criança, nas ciências e em outras áreas, como um processo ativo e exclusivo de cada uma.  

Até perto da segunda metade do século XX a ciência era vista como campo de produção de 

conhecimento, assente no positivismo lógico, tendo como base central o método científico, 

estimulador do progresso da ciência, cuja finalidade era apenas busca da verdade, não tendo em 

conta fatores externos ao campo científico.  

A tecnologia, por outro lado, assumia-se como a aplicação de teorias científicas, sem, 

contudo existir ligação direta entre as duas áreas. Assim, se a ciência era uma atividade neutra, de 

domínio exclusivo de um grupo de especialistas, não lhe cabiam responsabilidades sobre questões 

éticas, políticas e sociais decorrentes do mau uso de determinadas tecnologias, recaindo estas 

sobre quem as consumia.  

O questionamento destas formas de pensar, entre outros fatores, culminou com o 

aparecimento de movimentos sociais e políticos, que apelavam à tomada de consciência e a maior 

participação dos cidadãos nas decisões que envolvam ciência e tecnologia. Nasce, assim, o 

Movimento CTS, que veio influenciar as reformas educacionais a partir da década de 1970, 

nomeadamente no ensino de ciências dando prioridade a uma alfabetização em ciência e 

tecnologia interligada ao contexto social, uma vez que as crianças são os cidadãos do futuro e 

estarão implicados nas decisões e na construção de um mundo equilibrado.  

Existem no entanto diversas definições do que é Educação CTS. Aikenhead (1994), separa-

a em duas vertentes: a instrucional que abrange os métodos e estratégias para uma prática efetiva 

sob esse enfoque, e a curricular, explorando quatro aspetos: função, conteúdo, estrutura e 

sequência. Destaca ainda que, o currículo CTS é orientado no aluno, ao invés de ser orientado no 

cientista, como ocorre no currículo tradicional e que, ensinar ciência a partir da perspetiva CTS 

materializa-se em ensinar aspetos acerca dos fenômenos naturais de forma que a ciência esteja 

embutida no ambiente social e tecnológico da criança. Isto é, interligando o conteúdo da ciência 

com o cotidiano da criança, procurando associar a compreensão pessoal da cada uma ao seu 
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ambiente social, tecnológico e natural, para que esta encontre o sentido da ciência nas suas 

experiências diárias.  

Segundo Medina e Sanmartín (1990), ao colocarmos o enfoque CTS no contexto educativo 

há objetivos a ter em conta como: 

 Questionar as formas herdadas de estudar e atuar sobre a natureza, as quais devem ser 

continuadamente refletidas. A legitimação deve ser feita por meio do sistema 

educativo, pois só assim é possível contextualizar permanentemente os conhecimentos 

em função das necessidades da sociedade. 

 Interrogar a distinção convencional entre o conhecimento teórico e o conhecimento 

prático - assim como a sua distribuição social entre os que pensam  e  os que executam 

– que diferencia a educação geral da vocacional. 

 Combater a fragmentação do conhecimento, em todos os níveis de educação. 

 Promover uma democratização autêntica do conhecimento científico e tecnológico, de 

modo que, ela não só se difunda, mas que se integre na atividade produtiva das 

comunidades de forma crítica. 

Aikenhead (1994), preconiza, ainda, que um dos objetivos do ensino CTS é transformar 

algum negativismo que os alunos possam ter acerca dos assuntos científicos, em interesse por 

estes, com o propósito de notarem a sua utilidade especificamente dos alunos brilhantes e criativos 

que são muitas vezes desencorajados por um currículo fastidioso e irrelevante para eles. Contudo, 

o ensino CTS não ignora a utilidade do currículo tradicional, de preparar o aluno para as próximas 

fases na educação ou para ensinar respostas certas, apenas atribui menor importância a esse 

aspeto, privilegiando a formação tanto de futuros cientistas ou engenheiros, como a de cidadãos 

intelectualmente capazes de participar de forma ativa na tomada de decisões em sociedade.  

Desta forma, uma didática cuja finalidade é criar métodos e técnicas que possibilitam a 

aprendizagem da criança, por parte do professor, e a sua concretização na transposição didática 

assumem-se como os meios através do quais podemos educar/ensinar sob a perspetiva CTS, 

colocando-se ao serviço de uma pedagogia voltada para a formação de sujeitos pensantes e 

críticos, adotando investigações e estratégias através das quais as crianças aprendam a internalizar 

conceitos, competências e capacidades de pensar e formas de atuação. Valente (2005:20), refere: 

(…) através da didática das disciplinas o modelo da transposição didática expandiu-

se para além da matemática escolar, sendo utilizada nas mais diversas disciplinas – as 

relações entre os saberes científicos e escolares ficam caracterizados sempre por uma 

transposição de conteúdos, que têm origem no saber científico, destinados a serem 

incorporados como saberes escolares. 
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A este propósito o Currículo Nacional para o Ensino Básico destaca o papel da educação 

em ciência na preparação dos indivíduos para a compreensão e o acompanhamento de debates 

sobre temas científicos e tecnológicos e suas implicações sociais (Reis, 2001). 

Também Sá e Varela (2004), defendem que, as crianças, ao realizarem atividades de 

ciências, estão a desenvolver competências de pensar e aprender, bem como a desenvolver a 

autonomia, a capacidade de resolver problemas e de tomar decisões. Assim, para estes autores, é 

de extrema importância iniciar o Ensino das Ciências desde os primeiros anos de escolaridade. 

Procuram-se, assim, caminhos que conduzam a um ensino das ciências motivador, atrativo 

e ajustado à natureza da ciência, aos princípios do desenvolvimento e da aprendizagem das 

crianças e ao mundo da informação, do conhecimento e da mudança em que vivemos (Valadares, 

2001:2), tendo em conta uma perspetiva construtivista.  

Foi dentro deste contexto que surgiu a nossa proposta pedagógica e estabelecemos o nosso 

problema de estudo com vista à estruturação e implementação de uma sequência didática sobre a 

interdependência entre a água e o mundo verde. 

 

3.6.  Problema de estudo e objetivos 

O nosso problema de estudo foi compreender se as atividades práticas experimentais no 

estudo da germinação de sementes promovem aprendizagens potenciadoras da preservação da 

água e do mundo verde (plantas). Assim, este estudo procurou dar resposta às seguintes questões: 

 Em que medida as atividades práticas-experimentais sobre a interdependência entre a 

água e o mundo verde, promovem a consciência ambiental sobre a importância das 

plantas e a sensibilização para importância da água no meio ambiente? 

 O ensino formal através das atividades práticas-experimentais pode fomentar a aquisição 

de práticas sustentáveis aplicáveis no quotidiano, nomeadamente na preservação da 

qualidade da água e o mundo verde? 

 Será que o trabalho de grupo motiva a confiança, o respeito e a partilha de saberes entre 

as crianças? 

Assim, foram definidos os seguintes objetivos: 

 Promover a literacia ambiental através da implementação das atividades práticas-

experimentais; 

 Sensibilizar para a importância da água para os seres vivos, em particular para as plantas; 

 Avaliar a importância das sementes e a sua diversidade; 

 Contribuir para a compreensão da importância da água na germinação de sementes; 
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 Percecionar os efeitos nocivos da poluição da água nas plantas;  

 Estimular a observação do processo da germinação de sementes; 

 Verificar a aquisição de competências promotoras da inter-relação entre o mundo-verde 

e a cidadania responsável; 

 Construir recipientes a partir de materiais reutilizáveis, enfatizando a relevância desta 

ação para a preservação do meio ambiente; 

 Conduzir à reflexão crítica acerca dos problemas relacionados com a sustentabilidade da 

biosfera. 

 Fomentar a confiança, o respeito e a partilha de saberes entre as crianças, nomeadamente 

entre os elementos de cada grupo; 

 Aprender a estruturar o tempo cronológico; 

 Desenvolver hábitos de pesquisa. 

3.7. Metodologia 

Este estudo alicerçou-se numa abordagem qualitativa de Investigação-Ação (IA), isto é, a 

metodologia seguida foi a IA.  

O educador/professor, enquanto estagia e, mesmo após formado, deve empenhar-se na 

conquista de uma formação que amplie os seus conhecimentos, com vista a alcançar o sucesso 

dos alunos e o seu, enquanto, profissional. No nosso caso, o desejo de saber mais acerca do meio 

ambiente, das ciências e da positividade de desenvolver um processo de ensino e aprendizagem a 

partir do binómio educação-atividades experimentais, conduziu-nos a querer ampliar a pesquisa 

neste campo. Burns e Grove (citados por Fortin, 2009:5), definem a investigação como um 

processo sistemático, visando validar conhecimentos já adquiridos e produzir novos que, de 

forma direta ou indireta, influenciarão a prática. Ao educador/ professor também é exigível o 

papel de investigador, na desejada corelação entre teoria e a prática. Segundo Deshaies (1997: 

25), a metodologia está para a investigação como o sujeito está para o conhecimento. Nesse 

espirito, a metodologia não substitui o investigador ou a investigadora; proporciona-lhe, no 

entanto, os meios para empreender uma investigação.  

São diversas as metodologias existentes atualmente no campo da investigação 

socioeducativa e que podem ser adotadas quando se pretende desenvolver uma experiência 

pedagógica. A preferência recaiu numa abordagem qualitativa enquadrada na metodologia IA, em 

que o investigador assume o duplo papel de moderador-provocador do processo ao conhecer, 

participar e ser corresponsável pela ação, com vista à renovação/transformação, enquanto 

paradigma alternativo, (...) enquanto modus operandi de uma dialogicidade reflexiva, auto-
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reflexiva e, nesse sentido, inovante e transformativa (Nunes, 2010:2). A escolha desta 

metodologia teve, ainda em conta, a procura de respostas não só para a problemática que 

pretendemos estudar, mas também para a adequação e inovação da prática pedagógica, sendo que 

o essencial na IA é a exploração reflexiva que o professor faz da sua prática, contribuindo dessa 

forma não só para a resolução de problemas como também (e principalmente) para a 

planificação e introdução de alterações nessa mesma prática (Coutinho, et al., 2009: 360). 

Desta forma, importa explicar, embora de forma sucinta, o que é esta metodologia e a forma 

de proceder quando se aplica. Desde os anos 90, do século XX, que este método tem vindo a ser 

utilizado, numa procura de renovar práticas pedagógicas, que assentem na promoção da 

criatividade, do pensamento reflexivo, ou seja, no aprender a aprender. Coutinho et al., (2009), 

entendem a IA como uma família de metodologias de investigação que envolvem 

simultaneamente a ação (ou mudança) e a investigação (ou compreensão), tendo subjacente um 

processo cíclico ou em espiral, que vai alternando entre ação e reflexão crítica e, em que nos 

ciclos posteriores são aperfeiçoados os métodos, os dados e a interpretação, com base na 

experiência (conhecimento) obtida no ciclo anterior.  

No campo educativo e, numa busca constante de promover alterações que conduzam a um 

processo de ensino e aprendizagem mais amplo, que considere o aluno em formação como ser 

pensante e critico, capaz de adquirir e ao mesmo tempo procurar conhecimento a IA pode ser 

considerada como uma mais-valia. De acordo com Mesquita (2010), a IA procura essencialmente 

analisar a realidade educativa específica e despertar a tomada de decisão dos seus agentes para a 

renovação educativa, o que implica a tomada de consciência de cada um dos intervenientes 

(individualmente, e do grupo) de que emerge a construção de conhecimento, através do confronto 

e contraste dos significados gerados pela reflexão. Durante as práticas educativas procurámos 

adotar uma estratégia de ação-reflexão-ação, fundamental nesta metodologia, que consideramos 

eficaz, para que ocorra uma dinamização constante, 

com o objetivo de as transformar e melhorar. Não 

podemos descurar que o estagiário é o discente 

também, na medida que se encontra em formação, 

pelo que deve procurar um crescimento prático que o 

capacite a ser bom profissional. A este propósito 

Latorre (2003), afirma que o desenvolvimento 

profissional se submete a uma tríade de dimensões 

interligadas (figura nº 36) representativas de todo o 

processo reflexivo.  

 

Figura nº 36 - Linha de Lewin. 
Fonte: Adaptado de Latorre (2003:24). 
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Entende-se assim que o contributo da IA na prática educativa pode conduzir a uma maior 

participação do professor, enquanto agente capaz de produzir mudança e pode estabelecer-se 

como um processo de construção de novas realidades sobre o ensino. Todavia as mudanças não 

ocorrem com facilidade, uma vez que implicam alterações de mentalidades, pelo que é necessário 

compreender a forma como os indivíduos envolvidos vivenciam a sua situação e implicá-los nessa 

mesma mudança, pois são eles que vão viver com ela (Sanches, 2005:128). 

Subjacente à IA e à sua aplicabilidade encontra-se a formulação de um problema. Fortin 

(2009:49), preconiza que o investigador deve escolher um tema relativo a um problema geral que 

necessita de uma investigação sistemática. Com base na temática e no problema enunciado, há 

que estabelecer objetivos, desenvolver a ação e analisar e refletir acerca dos resultados. Segundo 

Coutinho et al (2009), a IA é uma metodologia de pesquisa essencialmente prática e aplicada, que 

se rege pela necessidade de resolver problemas, e procura melhorar a prática social e/ou educativa, 

buscando uma melhor compreensão acerca da mesma. 

As metodologias podem ser desenvolvidas de diferentes configurações. A IA, por sua vez, 

também pode ser desenvolvida sob diversas formas, em função das pessoas, dos contextos, das 

situações e das condições em que se processa. De acordo com Coutinho et al., (2009), referindo-

se a múltiplos autores, destacam-se (tabela nº17) as modalidades fundamentais: técnica, prática e 

crítica ou emancipatória: 

Tabela nº 17 - Modalidades de IA. 

Fonte: Adaptado de Coutinho et al., (2009:364). 
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No decurso da proposta pedagógica e, por recorrermos à metodologia IA, todas as 

modalidades estiveram implícitas, embora esta última fosse talvez, aquela que mais se destacou, 

na medida em que se pretendeu, ao mesmo tempo melhorar práticas pedagógicas educativas e 

colaborar no desenvolvimento da mudança de conceitos e atitudes sociais.  

Do interação entre os 

pressupostos teóricos e a ação 

real nasce o carácter cíclico da 

IA (figura nº 37), visto que, 

através dela, se gera um 

processo que vários autores, 

como Lewin (1946), Kolb 

(1984), Carr e Kemmis 

(1988), entre outros, 

materializaram pela forma de 

uma espiral ou, como refere Latorre (2003), (…) un “vaivém” - espiral dialéctica – entre la 

acción y la reflexión, de manera que ambos momentos quedan integrados y se complementan. 

Este pode levar o professor/investigador a proceder a reajustamentos na investigação do 

problema, uma vez que, no decorrer deste vai explorando e analisando todo o conjunto de 

interações ocorridas. 

Embora esta metodologia 

compreenda diferentes modelos, a 

nossa proposta pedagógica 

fundamentou-se, predominantemente, 

no modelo de Lewin (1946), que 

defende uma investigação com base 

numa ideia geral relacionada com um 

tema ou problema relevante, a partir da 

qual é traçado um plano de ação, 

devendo proceder-se a um 

reconhecimento e avaliação do seu 

potencial e das suas limitações, para se 

partir para a ação, seguindo-se uma 

primeira aferição dos resultados. A 

posteriori, o investigador faz uma 

Figura nº 37 - Espiral de ciclos da IA. 
Fonte: Coutinho et al., (2009:366). 

 

Figura nº 38 - Modelo de Investigação-Ação de Lewin (1946). 
         Fonte: Coutinho et al., (2009:368). 
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revisão do plano inicial, de acordo com os elementos de informação e planifica o segundo passo, 

como se observa no esquema apresentado (figura nº 38). 

No caso da nossa proposta pedagógica, apenas se realizou a primeira fase, ou seja, partiu-

se da temática Educação e Ambiente: um percurso de aprendizagem no 1º ano do 1º CEB sobre a 

germinação, sendo definido um roteiro de aprendizagem (percurso), colocado em ação e, no final, 

a avaliação através da análise dos resultados, como a seguir se descreve. A segunda fase, que 

consideramos a retificação do percurso, não pode ser efetivada, já que os alunos entraram em 

período de férias escolares. Todavia, consideramos que, os resultados obtidos foram 

suficientemente esclarecedores para responder às questões problemáticas equacionadas no início 

do nosso trabalho.  

Esta proposta pedagógica foi desenvolvida no estágio da PES I, numa sala de ensino do 1º 

Ciclo do CEB (1º ano), com um grupo de vinte e cinco crianças da faixa etária dos cinco/seis 

anos, da cidade da Guarda. 

 

3.8. Descriminação da sequência do percurso de aprendizagem 

As diversas atividades práticas-experimentais desenvolvidas partiram sempre de contextos 

motivadores, de modo a que as crianças chegassem por si só às conclusões e soluções para os 

problemas expostos (Sosa, et al., 1998), incentivando-se à participação, à reflexão, à aquisição de 

responsabilidade, valores e mudanças comportamentais, partindo sempre dos conhecimentos 

prévios de cada elemento sobre o meio ambiente e os seus problemas. Segundo Harlen (2000), 

todas as crianças têm ideias/ explicações acerca daquilo que se passa à sua volta. 

O papel, enquanto professores, nestas práticas foi o de observador participante, preparando 

todo o material juntamente com as crianças, estimulando-as e orientando-as na aplicação do 

método experimental, auxiliando-as na preparação das montagens pretendidas, bem como na 

realização dos registos. A execução de construções com materiais manipuláveis (reutilizáveis) e 

a realização dos registos em tabelas/esquemas, nomeadamente das suas conceções prévias e dos 

resultados, fomentou e, de alguma forma, simplificou quer a transmissão de conhecimentos 

científicos, quer a transmissão de valores ecocêntricos, que pretendemos ver refletidos nas 

atitudes de cada uma das crianças em relação ao Meio Ambiente.  

À escola atual pede-se que, para além do ensino de conteúdos escolares, prepare os alunos 

para serem cidadãos bem integrados em sociedade, conscientes da importância do meio que os 

rodeia e da sua preservação. Pelo que, realizar atividades que os conduzam à aquisição desses 

conhecimentos e valores, adquire suma importância no momento de o professor delinear 

estratégias de ensino e aprendizagem. Enquanto orientador e facilitador da aprendizagem, como 
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o preconizado por Marques (1985), o docente deve promover situações que conduzam os alunos 

a desenvolver aprendizagens concretas a partir do meio que os rodeia. Neste âmbito, a 

Organização Curricular e Programas do 1º Ciclo, na área de Estudo do Meio, referem: 

 todas as crianças possuem um conjunto de experiências e saberes que foram 

acumulando ao longo da sua vida, no 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., 2004:101). 

Através das atividades práticas-experimentais em sala de aula, as crianças são motivadas a 

adquirir uma consciência mais viva da problemática ambiental, e ajudadas a elaborar conclusões, 

comunicá-las e propor soluções para os problemas encontrados (Sosa et al., 1998). Assim sendo, 

a partir da temática A água, procuramos desenvolver um conjunto de atividades articulando com 

algumas temáticas sobre atuais problemas ambientais, nomeadamente a poluição da água, a sua 

importância na germinação das sementes e por conseguinte no mundo verde.  

Para a concretização deste estudo de investigação-ação foram realizadas seis atividades 

práticas-experimentais, planificadas anteriormente, alguns exemplares apresentados (apêndice 

nº9 e nº10), nas quais explorámos: os locais onde podemos encontrar água e a utilidade da água 

no dia-a-dia; observação de sementes agrupando-as segundo algumas caraterísticas e como 

germinam; construção dos recipientes para a realização da sementeira; os fatores implicados na 

germinação de sementes; os elementos necessários à sementeira de sementes; a relação 

germinação-rega com vários tipos de água (potável ou poluída); as consequências da água poluída 

na vida das plantas e no ambiente.  

 

3.9. Desenvolvimento e resultados da Proposta Pedagógica 

As atividades desenvolvidas seguiram a sequência didática apresentada na figura seguinte: 

Figura nº 39 - Sequência didática do processo de ensino e aprendizagem da proposta pedagógica a 
desenvolver. 
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Todas as atividades seguiram, pelo menos, quatro fases sequenciais: motivação, 

levantamento das conceções alternativas, diálogo interativo com exposição de conteúdo e 

verificação das aprendizagens. Foram, ainda, sempre utilizados para registar a participação, a 

motivação e as aprendizagens os registos fotográficos, os registos escritos, representações 

iconográficas (desenhos) e, ainda, grelhas de competências. É ainda de referir que se procurou 

desenvolvê-las em interdisciplinaridade com outras áreas como preconiza Fazenda (1992:49), ao 

referir que, o valor e a aplicabilidade da Interdisciplinaridade, portanto, podem-se verificar tanto 

na formação geral, profissional, de pesquisadores, como meio de superar a dicotomia ensino-

pesquisa e como forma de permitir uma educação permanente. 

a) 1ª Atividade prática-experimental: Os locais onde podemos encontrar água 

1º Contextualização: A temática foi contextualizada por meio do reconto das vivências do 

dia anterior. Quase todas as crianças mencionaram a chuva que caiu abundantemente no dia 

anterior, pelo que, facilmente se chegou ao tema central a água. 

2º Motivação: recurso a uma adivinha (eu sou a vida das plantas, dos homens e animais, 

ando no mar e nas nuvens, corro quintas e quintais), cuja resposta é: a água. Este tipo de 

estratégias, para além de cativar o interesse das mesmas, ajudam a alertá-las para o património 

cultural oral, e para os problemas reais, como a necessidade da sua preservação, o que se mostra 

proveitoso. O desenvolvimento das várias competências por parte do aluno exige o seu 

envolvimento no processo ensino aprendizagem, o que lhe é proporcionado pela vivência de 

experiências educativas diferenciadas. Galvão et. al., (2001), preconiza o contacto dos alunos 

quer com questões reais, que os afetem em particular, quer com problemas mais gerais que afetam 

a Terra de um modo global e em particular os seres vivos. 

3º Levantamento das conceções alternativas: por meio de um diálogo sensibilizámos 

para a temática (tabela nº 18): 

Tabela nº 18 – Levantamento das ideias prévias das crianças. 

Questões orientadas As ideias prévias das crianças 

Onde podemos encontrar água? No mar; nos rios, na torneira; bebedouros dos jardins 

Para que serve a água? Para beber; para cozinhar; para lavar roupa 

 

As ideias prévias que cada criança tem, partem das suas vivências. Segundo Harlen (2000), 

todas as crianças têm ideias/ explicações acerca daquilo que observam no seu quatidiano. E é pelo 

diálogo que as crianças desenvolvem mais capazmente as suas aptidões (Tavares, 1979). 
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4º Desenvolvimento da atividade: visualização de um PowerPoint, A Gotinha de Água 

(figura nº 40). Durante a exibição da história e de forma entusiasmante, já que nesta fase (1º ano 

de escolaridade) todos gostam de 

histórias, foi lecionado conteúdo relativo 

aos locais em que existe água abordando-

se, também, o ciclo da água e a 

importância desta para a vida. Seguiu-se 

um diálogo interativo professor-aluno e 

aluno-aluno, promovendo a interação 

social, como preconiza Kamii (1984), 

momento esse que tem de ser entendido 

como um dar e receber diário entre 

professor e alunos, como referido por Delamont (1987), privilegiando a realização e resposta a 

questões aos e dos alunos, promovendo aprendizagens exatas e significativas. As crianças foram 

orientadas (Marques, 1985), a compreender as diferentes utilizações da água e a razão de esta ser 

um bem essencial à vida. As crianças constroem crenças e convicções acerca dos fenómenos 

naturais mesmo antes de terem contacto com a escola. Em alguns casos, estas ideias prévias 

permanecem nas suas memórias, contrariando por vezes aquilo que lhes é ensinado, sendo 

resistentes à mudança, e as intervenções metodológicas ditas mais clássicas, não conseguem 

alterar a sua forma de pensar (Driver et al., 2001; Gonçalves, 2012). 

5º Verificação das aprendizagens: a fim de consolidar a matéria lecionada, as crianças 

efetuaram uma ficha do manual (anexo nº 4), que consistiu na colocação de um autocolante com 

o nome do local, onde podia encontrar água. Realizaram, também, uma ficha de aplicação de 

conhecimentos da utilidade da água (anexo nº 5). Desta forma, tornando-se a criança sujeito ativo 

na construção do seu conhecimento, indo ao encontro do Construtivismo Piagetiano – learn by 

doing, defendido por Piaget (1964), e permitindo que esta aprendizagem fosse por descoberta 

significativa, uma vez que a tarefa de aprendizagem implicava a relação de uma nova informação, 

com outras a que o aluno já estava familiarizado. Subjacente a esta, foi efetuada também, 

transferência de aprendizagens defendida por Santos (1977), já que, os alunos tiveram o primeiro 

contacto com este tema e algumas das crianças conseguiram identificar corretamente todos os 

locais, e identificaram a situação onde poderiam poupar água (na segunda ficha) através dos 

processos de assimilação e acomodação preconizados por Piaget (1964).  

No final da atividade prática- experimental, foi preenchida uma grelha, a fim de, enquanto 

orientadores do processo de ensino e aprendizagem, verificarmos resultados de aprendizagem 

(tabela nº 19):  

Figura nº 40 - PowerPoint sobre A gotinha de água. 
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Tabela nº 19 - Avaliação realizada através de observação direta e indireta (ficha de trabalho). 

Aquisição Não revela 
Revela 
pouco 

Revela 
Revela 
muito 

Conhecimento dos locais em 
que existe água 

2 3 11 9 

Utilidade da água 2 3 11 9 

Valores:     

Respeito pelo outro 3 6 11 5 

Partilha de saberes 3 6 11 5 

Consciência ambiental 3 6 11 5 
 

b) 2ª Atividade prática-experimental: diversidade de sementes e sua utilidade 

1º Contextualização: remetendo ao conteúdo lecionado no dia anterior e para que as 

crianças não esquecessem a importância da água 

e o que tinham aprendido, em jeito de motivação 

para próximas aprendizagens, foi oferecido a 

cada aluno um exemplar (figura nº41) do local 

onde existe água. 

Posteriormente foi realizada, em jeito de 

curiosidade, a questão como aparecem as plantas 

no jardim da escola. E pedido aos alunos que 

fossem pensando na solução durante a aula. Naturalmente as crianças quiseram logo responder, 

mas foi-lhes pedido para que as respostas fossem dadas apenas no final da aula.  

2º Motivação: recurso à caixa misteriosa (que continha sementes de plantas: couve, alface, 

aveia, nabo, o feijão, milho e trigo e 

algumas plantas, como alface e couve), 

despertando a curiosidade natural das 

crianças (figura nº42), por meio da questão: 

o que estará na caixa dos segredos.  

Figura nº 41 - Material oferecido às crianças. 

Figura nº 42 - Caixa misteriosa contendo sementes 
variadas. 
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Através do diálogo foram apresentadas as sementes, e distribuídas pelas crianças, para que 

as manipulassem e agrupassem sob caraterísticas como o tamanho e a cor, e a constituição 

(observação com lupa do feijão, diferenciando, as reservas alimentares (cotilédones) e o embrião) 

como se examina na figura nº 43, levantando-se a questão problema: - Para que servem as 

sementes? 

3º Exploração das 

ideias prévias: À observação 

e manipulação das sementes, 

seguiu-se um diálogo 

interativo, que pretendeu 

responder à questão 

formulada, a fim de serem 

exploradas as ideias prévias das 

crianças. Todos queriam 

participar expressar a sua 

opinião. Foi difícil encontrar espaços para que as muitas ideias prévias e conceções fossem 

expostas ao grupo, sendo evidente que as crianças estavam suficientemente envolvidas com o 

objeto do conhecimento e com a atividade em si. Esta abordagem metodológica enfatiza a 

iniciativa do aluno, porque cria oportunidade para que ele defenda suas ideias prévias e 

posteriormente (após a realização da atividade) possam ser criadas as condições para 

conflito/discussão entre as ideias prévias e os conceitos científicos. As ideias prévias afetam a 

aprendizagem das crianças e é necessária que 

elas reconstruam conceitos e conexões, 

através do ensino para que ocorra uma 

mudança conceptual e, consequentemente, a 

uma aprendizagem significativa. Estas ideias 

prévias, além de serem referidas, foram 

registadas através da escrita (figura nº 44) e 

desenho (figura nº 45). Duarte e Faria (1992, 

citados por Alves, 2005), que afirmam que é 

necessário ouvir as crianças, de modo a 

compreender e valorizar as ideias prévias que 

trazem para as aulas de ciências, uma vez que, 

Figura nº 44 - Manipulação e observação das sementes. 

Figura nº 43 – Registo das ideias prévias. 
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só depois se pode decidir o que fazer e como fazer o ensino.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Foi ainda realizada uma ficha de registo das observações efetuadas (apêndice nº11) sobre 

as sementes e às suas ideias prévias em relação à germinação de cada tipo de semente. 

Desenvolvimento da atividade: foi visualizado e explorado o PowerPoint da história, A 

viagem da sementinha (Loureiro, 2009). Por meio de diálogo foi explicado às crianças que é 

através das sementes que as plantas se reproduzem. Em simultâneo estimulou-se o desejo de 

cultivar as suas próprias plantas. Segundo Charpak (1997:27), na idade da escolaridade primária, 

a criança é extraordinariamente recetiva às ciências da natureza: o seu ensino desenvolve a 

personalidade, a inteligência, o espírito crítico e a relação com o mundo.  

Foi ainda esclarecida a importância da água na germinação de sementes, uma vez que a 

história remete aos fatores necessários à germinação das sementes.  

Verificação das aprendizagens: As crianças concretizaram uma ficha (apêndice nº12), em 

que ordenaram as fases da história. Foi-lhes ainda pedido, como trabalho adicional a realizar em 

casa, a produção de um texto referente ao processo de germinação. Foram, ainda, questionados 

acerca da vontade de ver germinar sementes e cuidar delas. Face ao entusiasmo, estruturou-se 

coletivamente a atividade a importância da água na germinação de sementes.  

As atividades práticas-experimentais em ciência permitem expandir o conhecimento e a 

compreensão do mundo físico e biológico. Através destas, o professor alarga e contextualiza os 

conhecimentos da criança, estimulando a sua curiosidade natural e o desejo de saber mais e de 

compreender os fenómenos naturais que ocorrem no seu quotidiano e os fatores que influenciam 

esses fenómenos. É nos contextos sociais, nas relações e interações com os outros, que a criança 

vai construindo o conhecimento de si própria, do mundo e dos valores. Para Sá (1994:29):  

a ciência, estrutura dinâmica em permanente evolução constitui um instrumento 

privilegiado de estimulação do espírito humano, importante para o cidadão comum, 

Figura nº 45 - Observação das sementes. 
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enquanto parte integrante do seu desenvolvimento intelectual, em vista da 

compreensão do mundo em que vivemos e da capacidade de resolver de forma crítica 

os problemas cada vez mais complexos de hoje.  

No final da atividade prática- experimental, foi preenchida uma grelha (tabela nº 20), a fim 

de, enquanto orientadores do processo de ensino e aprendizagem, verificarmos resultados de 

aprendizagem: 

Tabela nº 20 - Avaliação da atividade realizada. 

Aquisição Não revela 
Revela 
pouco Revela 

Revela 
muito 

Conhecimentos:     

Importância da água na 
germinação de sementes 

1 3 12 9 

Fatores implicados na 
germinação de sementes 

1 3 12 9 

Valores:     

Respeito pelo outro 2 6 12 5 

Partilha de saberes 2 6 12 5 

Consciência ambiental 2 6 12 5 

  
c) 3ª Atividade prática-experimental: Construção dos recipientes para a 

realização da sementeira 

1º Contextualização: Remetendo aos conteúdos lecionados anteriormente, foi solicitado 

às crianças que apresentassem, à turma, o texto realizado em casa. Esta atividade permitiu 

verificar (figura nº46) que todos adquiriram os conceitos implicados no processo da germinação: 

a semente precisa de terra, luz, água, 

oxigénio e temperatura adequada. 

Logo que semeada, a semente absorve 

a água, as células embrionárias 

desenvolvem-se, originando a 

radícula e a gêmula que perfuram até 

ao solo, dando origem à planta. 

Contudo, constatou-se que 70% das 

crianças revelaram dificuldades na 

expressão escrita. 
Figura nº 46 - Exemplar do trabalho realizado, em casa, 

pelas crianças. 
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2º Motivação: recurso a uma adivinha: se neste lugar quiseres viver/ este sítio lindo temos 

de proteger/o que será? (solução: mundo).  

3º Levantamento das conceções alternativas: Seguiu-se um diálogo interativo entre 

todos. As respostas delas foram: a natureza, o planeta, o mundo. Sensibilizámos, desta forma, 

para a temática (tabela nº 21): 

Tabela nº 21 – Levantamento das ideias prévias das crianças. 

Questões orientadas As ideias prévias das crianças 

O que podemos fazer para 

preservar o ambiente? 

Não gastar muita água; não deitar lixo para o chão; 

não arrancar plantas dos jardins; colocar o lixo nos 

locais certos para reciclar; aproveitar o lixo para 

fazer coisas novas. 

 

Fica claro, perante estas respostas, que as crianças já têm alguns conceitos sobre a 

preservação ambiental. Importa assim que os professores as considerem porque, só com a 

consciência da existência dessas ideias prévias e a partir da sua identificação o professor pode 

encontrar respostas didáticas adequadas (Veiga et al., 2000). Foi a partir da opinião da criança 

que referiu, aproveitar o lixo para fazer coisas novas, que partimos para a fase de construção dos 

recipientes destinados à germinação. 

4º Desenvolvimento da atividade: anteriormente tinha sido solicitado às crianças que 

trouxessem de casa garrafões de água (vazios), e tudo o que considerassem lixo reaproveitável. 

Foi-lhes então proposto que realizássemos o recipiente reaproveitando os materiais.  

Foi acordado construir um por cada grupo de cinco elementos e as crianças escolheram a 

configuração que queriam para a construção. Como a história A viagem da sementinha, 

mencionava uma casa com quintal, foi este o formato eleito por todos os grupos. Todos os grupos 

concordaram que aqueles recipientes eram o seu mini - quintal. 

Nesta sequência, e em interdisciplinaridade com a área de Expressão e Educação Plástica, 

procedeu-se à construção dos recipientes (figura nº 47) dando-se assim ênfase a política de 

Reduzir e Reutilizar, pois as crianças aprendem melhor as ciências quando podem fazer 

experiências que lhes permitam ver a “ciência em acção” (Abreu et al., 1990:129).  
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Para identificação dos recipientes decidimos em 

grande grupo, a realização de espantalhos coloridos (figura 

nº48), recorrendo novamente a utilização de material 

reciclados, esta atividade permitiu às crianças 

desenvolverem a sua criatividade para construir o mesmo, 

como defende Montessori (1960:42), a auto criatividade, a 

espontaneidade e criatividade, ajudam ao desenvolvimento 

mental da criança, fomentando as condições necessárias 

para que as crianças possam ter total liberdade de 

expressão. 

Durante a tarefa apelou-se às crianças para serem muito 

cuidadosos com o manuseamento de materiais, imaginativos e criativos. Houve, ainda, o cuidado 

de expor normas de trabalho de grupo, de orientar as crianças no sentido de haver respeito pela 

opinião e gosto do colega, para que o trabalho decorresse em harmonia e tolerância. Trabalhar em 

grupo desenvolve diversas competências, contudo, é necessário que as crianças entendam e 

adquiram certas normas para o fazer, tais como: cada um deve poder dar a sua opinião; todos 

devem estar concentrados no trabalho; não deve haver lugar a críticas aos colegas, aceitando 

opiniões e se necessário enriquece-las; respeitar os colegas; organizar o trabalho, para que cada 

um desempenhe a sua função; todos devem participar e ajudar os colegas.  

5º Verificação das aprendizagens: as crianças demostraram muita criatividade nos 

trabalhos desenvolvidos e observou-se evolução na destreza manual e comportamento. Estas 

crianças não tinham grandes hábitos de desenvolver tarefas em colaboração, pelo que, 

inicialmente, notou-se alguma dificuldade em se organizarem. Contudo, no decurso da mesma, 

foram registadas melhorias significativas, nomeadamente ao nível do esperar a sua vez para ser 

ajudado, do respeito pelos pares e entreajuda. Neste âmbito, Freitas e Freitas (2002:14), referem:  

As teorias da elaboração cognitiva “dão relevo” aos benefícios da construção de 

conhecimento novos à custa da reestruturação do conhecimento que se reteve pela 

Figura nº 47 - Realização do mini-quintal. 

Figura nº 48 - Espantalho realizado 
pelas crianças para identificação do 
mini - quintal. 
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memória, o que se consegue melhor em grupo. (…) estudantes podem aprender entre 

si de muitas maneiras: dando e recebendo ajuda, reconhecendo e resolvendo 

contradições entre as suas perspectivas e as de outros estudantes e interiorizando 

processos e estratégias de resolução de problemas que emergem durante o trabalho de 

grupo. 

Comprovando-se, assim, que as ações desenvolvidas no âmbito das atividades praticas-

experimentais fomentam, não só a aquisição de conhecimentos na área da ciência, mas também 

promovendo a cidadania, como preconiza a educação em CTS. 

No final da atividade, foi preenchida uma grelha de averiguação (tabela nº22) de resultados 

de aprendizagem: 

Tabela nº 22 – Avaliação da atividade realizada. 

Aquisição Não revela Revela 
pouco 

Revela Revela 
muito 

Conhecimentos:     

A importância, pra o ambiente, 
da reutilização de materiais 

2 6 10 7 

Competências de destreza 
manual e criatividade 

2 6 10 7 

Valores:     

Respeito 1 3 14 7 

Tolerância 1 3 14 7 

Consciência ambiental 1 3 14 7 

 

d) 4ªAtividade prática-experimental: Sementeira (elementos necessários), 
relação germinação-rega com vários tipos de água (potável ou poluída) 

1º Contextualização: remetendo à aula anterior foi proposto às crianças a sementeira. 

Para isso foi preparado todo o material necessário e atribuídas as tarefas aos elementos de 

cada grupo, como: a rega, a observação do processo de germinação e desenvolvimento das 

plantas, o registo das observações. 

No Currículo do Ensino Básico, são muitas as referências ao trabalho prático, que inclui o 

recolher e organizar material, classificando-o por categorias ou temas; planificar e desenvolver 

pesquisas diversas, situações de resolução de problemas, por implicarem diferentes formas de 

pesquisar, recolher, analisar e organizar a informação, por serem fundamentais para a 

compreensão da Ciência (Costa, 2006).  
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Em grande grupo, foram explicados os 

procedimentos a executar na sementeira e na rega. 

Assim, existiram 5 garrafas para proceder à rega: 

grupo A: água com gel sanitário; grupo B: água 

potável; grupo C: água com detergente de loiça; 

grupo D: água com tinta; grupo E: água com óleo 

alimentar já utilizado (figura nº49). Como se trata 

de produtos com alguma toxicidade, a mistura com 

água foi realizada, na presença das crianças, mas 

feita pela estagiária. É de referir que o processo de 

atribuição das diferentes regas se realizou por sorteio, para que não houvesse sentimentos de 

descriminação entre os grupos. 

2º Motivação: O que é do tamanho de uma pulga e nasce com orelhas como uma burra? 

(Solução: semente da couve). Foi uma adivinha difícil de acertar, mas que entusiasmou muito as 

crianças, pois desejaram muito ver a semente de couve germinar.  

3º Levantamento das conceções alternativas: os alunos foram orientados através do 

diálogo, para estabelecerem a questão problema: será que todas as plantas terão o mesmo 

desenvolvimento, regadas com água potável, água poluída com detergente de loiça, gel de casa 

de banho, tinta, e óleo? As crianças registaram em forma de desenho (figura nº50) as suas ideias 

prévias. 

 

 

Figura nº 49 - Preparação das diferentes águas 
para as regas. 

Figura nº 50 - Registo das conceções prévias sobre a germinação de sementes. 
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 O professor deve empenhar-se na perceção das ideias prévias dos seus alunos, sobre os 

saberes a aprender, sejam elas de que natureza forem, para lhes atribuir significado. Na orientação 

construtivista, que segue o nosso estudo, centrado no levantamento dos conhecimentos prévios, 

tornam-se evidentes os princípios de aprendizagem enunciados no âmbito das teorias da 

aprendizagem significativa, levado a cabo por Ausubel na década de 1960, e defendida 

atualmente. Valadares e Moreira (2009), consideram fundamental incluir no processo de ensino 

e aprendizagem a teoria da aprendizagem significativa por ser determinante na assimilação de 

novas informações, referindo que o conhecimento não é absoluto nem inalterável e que, cada 

pessoa capta os significados de forma individual, sendo, por isso, pertinente conhecer-se a 

estrutura cognitiva prévia dos alunos. 

4º Desenvolvimento da atividade: as 

crianças foram orientadas a preparar o solo e 

semear as várias sementes (aveia, nabo, couve, 

alface e trigo), manipulando assim os diferentes 

tipos de materiais (figura nº51) como preconiza 

Mialaret (1975), o que para além de permitir a 

aquisição de conceitos, serviu também, para a 

representação de modelos abstratos, 

possibilitando, assim, uma melhor estruturação desses conceitos.  

 

Cada grupo colocou, ainda, um feijão 

dentro de um algodão embebido em água, e 

outro sem água, num frasco de vidro (figura 

nº 52), a fim de observar a ocorrência da 

germinação.   

 

 

 

 

 

 

Figura nº 51 – Atividade do feijão. 

Figura nº 52 - Realização da atividade prática-
experimental.  
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De seguida, as crianças regaram os diferentes recipientes, cada grupo com o seu tipo de 

água (figura nº53). 

Naturalmente que, 

este processo 

decorreu durante três 

semanas, bem como 

os registos quer 

escritos, quer 

iconográficos dos 

acontecimentos. 

5º Verificação das aprendizagens: durante cada atividade o professor deve observar 

bem as suas crianças, uma vez que esta é a fonte principal de conhecimento e de 

aprendizagem (Méndez, 2002:113).  

O final de cada uma deve, também ser demonstrativo das aprendizagens efetuadas. Do 

observado e, quando inquiridos acerca do que tinham vindo a aprender, nomeadamente da 

importância da água na germinação das plantas, o seu desenvolvimento e a preservação da 

água e sua relação com a existência de plantas, muitas crianças demonstraram já bastantes 

conhecimentos adquiridos. Ao longo dos vários anos, as diversas teorias da aprendizagem 

têm evoluído, tendo a avaliação de desempenho dos alunos vindo a tomar novos significados 

(Santos et al, 2010). No nosso caso, deu-se enfâse aos processos desenvolvidos pelas crianças 

face a determinadas tarefas propostas, de forma a podermos melhorar as suas aprendizagens. 

Como preconiza Fernandes 

(2005) isto significa privilegiar a 

função formativa da avaliação.  

As crianças foram orientadas 

a observar, semanalmente, o 

desenrolar prática-experimental 

como tinha sido acordado entre 

todos. Como forma de registo, as 

crianças realizaram um desenho 

(figura nº54), no qual constava os 

procedimentos e a indicação do 

tipo de água com que tinham regado. 

 

Figura nº 53 - Rega das sementeiras. 

Figura nº 54 - Registo dos procedimentos da atividade 
desenvolvida. 
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No final da atividade prática-experimental, foi preenchida uma grelha de averiguação 

(tabela nº23) de resultados de aprendizagem: 

Tabela nº 23 – Avaliação da atividade desenvolvida. 

Aquisição Não revela Revela 
pouco 

Revela Revela 
muito 

Conhecimentos:      

Procedimentos e materiais 
implicados na sementeira 

2 6 10 7 

Valores:     

Comportamentos de trabalho 
em grupo 

2 6 10 7 

Respeito 1 3 14 7 

Responsabilidade 2 4 14 5 

Consciência ambiental 1 3 14 7 
 

e) Momento da consolidação das aprendizagens 

Remetendo às atividades desenvolvidas, realizou-se um diálogo interativo orientado no 

sentido de averiguarmos o desenvolvimento das sementes.  

As crianças, de cada grupo, observaram o seu mini – quintal (figura nº 55).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura nº 55 - Última fase da germinação. 
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Motivação: recurso à adivinha para a terra me lançam e eu fico perdida, a água, luz e 

calor, me fazem planta nascida (solução: semente). Através desta estratégia as crianças são 

facilmente motivadas, uma vez que a curiosidade e a vontade de descobrir enigmas é natural nesta 

fase. Quase todas referiram ser as sementes usadas na nossa atividade prática-experimental. Este 

foi o nosso ponto de partida para colocarmos sequencialmente as seguintes questões (tabela nº 

24):  

Tabela nº 24 - Levantamento das ideias prévias das crianças. 

Questões orientadas As ideias prévias das crianças 

Todas as sementes germinaram? 

No mini – quintal regado só com água, todas 

germinaram e estão verdinhas. No mini – 

quintais regados com água e produtos 

nasceram poucas e fraquinhas. 

O que teria acontecido às sementes que 

não germinaram? 

Como a terra era preta, as sementes não 

conseguiram encontrar o sítio para nascer; 

não tiveram água suficiente para nascer. 

Porque há plantinhas amarelas e 

plantinhas muito mais pequenas? 

O óleo, a tinta, o líquido da loiça e o gel 

sanitário fazem adoecer as plantinhas, 

mesmo depois de conseguirem nascerem. 

Porque algumas plantinhas morreram? 

A tinta que misturámos na água matou 

algumas sementes; a minha mãe usa gel 

sanitário para matar os germes da casa de 

banho e está a matar as que nasceram. 

 

Depreende-se assim que o importante não é as ideia prévias s das crianças serem certas, ou 

erradas, o que verdadeiramente interessa é que, a partir delas, o professor consiga que elas as 

descodifiquem e as transformem em significados.   

Os registos (apêndice nº13) foram efetuados no calendário através de desenhos (figura nº 

56). Além dos registos mencionados foi realizando, em grande grupo, um registo escrito 

pertencente a cada grupo, colocados na parede da sala de aulas. 
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Em relação ao experimento da germinação do feijão, foi realizado o registo, através do 

desenho (figura nº 57) e posterior análise dos resultados.  

As crianças compreenderam que a 

germinação é influenciada pela qualidade da água 

no meio ambiente. Cada grupo concluiu que a água 

poluída utilizada na rega não deixou as sementes 

germinar e quando ocorreu germinação o 

desenvolvimento das plantas foi muito pequeno ou 

morreram.  

Apresentam-se algumas frases proferidas: se 

poluirmos a água as plantas vão morrer todas; vou 

dizer ao meu pai para não deitar os restos de tinta, 

com que pinta as casas, para o chão; vou pedir à 

mãe para usar menos detergente quando lava a 

louça; a minha mãe deita o óleo dos fritos no lava-

loiça, não sabia o mal que fazia às plantas. As atividades práticas-experimentais proporcionaram 

aprendizagens ativas, que pressupõem que os alunos tenham a oportunidade de viver situações 

estimulantes de trabalho escolar, que vão da atividade física e da manipulação dos objetos e 

conhecimento de meios didáticos, como a tecnologia colocada ao serviço da educação, à 

descoberta permanente de novos percursos e saberes.  

Figura nº 56 - Registo sobre a germinação das sementes. 

Figura nº 57 - Registo da germinação do feijão. 
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 As aprendizagens constroem-se significativamente quando adaptadas ao processo de 

desenvolvimento de cada criança. Só assim, o percurso educativo poderá conduzir a 

aprendizagens novas e estáveis. 

Durante a realização das atividades houve sempre o cuidado de sensibilizar as crianças, 

procurando, ao mesmo tempo, despertar uma certa curiosidade e motivação (até emocional) para 

um encontro com o meio natural, uma vez que a curiosidade é o ponto de partida para a 

aprendizagem (Herman e Weikart, 2004:3). 

Foi notório o entusiamos de todos por comunicar aos companheiros os resultados da sua 

atividade. A consolidação de conhecimentos foi efetuada através de uma ficha de registo (figuras 

nº58, nº59, nº60, nº61, nº62), realizada em grupo, como se mostra nas figuras seguintes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nº 58 - Registo do Grupo que regou a planta com gel sanitário. 

 

Figura nº 59 - Registo do Grupo que regou a planta com água potável. 
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Figura nº 60 - Registo do grupo que regou a planta com detergente da loiça. 

Figura nº 61 - Registo do Grupo que regou a planta com tinta. 

Figura nº 62 - Registo do Grupo que regou a planta com óleo. 
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Dos registos efetuados retiramos a convicção que a realização de atividades práticas-

experimentais com a participação ativa das crianças promove a aquisição de conhecimentos, de 

capacidades, atitudes e de valores. A metodologia usada na proposta pedagógica que 

desenvolvemos mostrou que as crianças se motivam muito mais quando são participantes ativos 

da ação, têm curiosidade inata e aprendem melhor quando a satisfazem e se implicam de forma 

dinâmica ao sentir-se ativas mentalmente, quando conduzidas a refletir, discutir e propor 

alternativas e soluções nas diferentes atividades.  

No final da atividade prática- experimental, foi preenchida uma grelha (tabela nº25) de 

avaliação formativa de competências: 

Tabela nº 25 - Avaliação da atividade desenvolvida. 

Desenvolvimento/Aquisição Não revela 
Revela 
pouco 

Revela Revela muito 

Conhecimentos:     

Germinação e sua relevância 
para o ambiente 

0 8 10 7 

Importância de não poluir a 
água 

0 7 11 7 

Observar a água como um bem 
essencial à vida 

0 5 12 7 

Valores:     

Respeito pelas ideias dos pares 0 4 14 7 

Entreajuda 0 3 15 7 

Consciência ambiental 0 3 12 10 

Participação ativa 0 3 13 9 

Motivação para a aprendizagem 0 3 12 10 

 

f) 6ª Atividade prática experimental: a floresta  

1º Contextualização: esta nossa última atividade visou, sobretudo, averiguar se o conteúdo 

específico em estudo carecia continuar a ser trabalhado e se tínhamos ou não, conseguido gerar 

aprendizagens potenciadoras da preservação do mundo verde (plantas) e do meio ambiente. 
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Desta forma, optou-se por uma atividade que aborda-se, não só a água, mas também a 

floresta, inclusa na Natureza e sua importância quer na qualidade de vida, quer na economia das 

sociedades. 

2º Motivação: por meio da adivinha, da natureza faço parte, não faço mal a ninguém, em 

brincas livremente, deixa-me viver também? (solução: floresta). As adivinhas fazem parte do 

património cultural de um povo e, um dos objetivos gerais da área de Estudo do Meio é que os 

alunos reconheçam e valorizem o seu património histórico e cultural. No que concerne à 

motivação, quer inicial, quer continuada, deve estar presente em todas as aulas, como assinalado 

por Balancho (1996:17), a motivação suscita ou incita uma conduta e faz com que o aluno 

encontre motivos para aprender, para se aperfeiçoar e para descobrir e rentabilizar capacidades. 

3º Levantamento das conceções alternativas: através de um diálogo as crianças foram 

solicitadas a referir as ideias prévias que tinham acerca da floresta (tabela nº 26), o que nos pode 

oferecer e de que forma a podemos ajudar a viver.   

Tabela nº 26 - Levantamento das ideias prévias das crianças. 

Questões orientadas As ideias prévias das crianças 

O que á a floresta? A floresta são os pinheiros e as outras plantas. 

O que nos pode oferecer? 

Vou lá com os meus pais e apanho cogumelos; de vez 

em quando vou brincar para lá; é da floresta que vem 

a lenha para a lareira; 

Como a podemos proteger? 

Não devemos sujar a floresta; é ela que purifica o ar; 

não devemos poluir a água, pois é o alimento das 

plantas. 

 

Do que se observou, inferimos que muitas das respostas vinham ao encontro do ensinado, 

através das atividades práticas-experimentais. 

4º Desenvolvimento da atividade: foi visualizado um PowerPoint: a floresta. Este 

instrumento de aprendizagem teve, ainda, o propósito de incutir atitudes de proteção e respeito 

pela natureza, nomeadamente pela floresta. Salientamos que, durante a projeção e na sequência 

desta, ocorreu um diálogo interativo, em que foram expostos os conteúdos, relativos aos aspetos 

físicos do meio local (benefícios/produtos que fornece a natureza). A Organização Curricular e 

Programas do 1º Ciclo (2004:115), realçam que, o professor deve fomentar nos alunos atitudes 

de respeito pela vida e pela Natureza, assim como sensibilizá-los para os aspectos estéticos do 

ambiente.  



 

 

132 

  

Verificação das aprendizagens: As crianças foram solicitadas a realizar, em conjunto, 

uma ficha de aplicação, do próprio manual (anexo nº 6) a fim de consolidarem os conhecimentos 

aprendidos. Segundo Alarcão (1996:76), na aprendizagem cooperativa, permite-se: o confronto 

de pensamentos entre pares e pequenos grupos; os alunos podem (...) explicitar oralmente o seu 

raciocínio, partilhando-o e clarificar as suas ideias para si próprios e para os outros. 

É, ainda de referir que, um dos fatores implicados em todas as atividades pedagógicas foi 

a metodologia de investigação-ação sobre a prática pedagógica, que nos conduziu a refletir acerca 

de todo o processo de ensino e aprendizagem e permitiu reformular práticas e planos de atuação.  

 O aprendizado experiencial só é efetivo por meio de uma “reflexão que integre a nova 

experiência às experiências vivenciadas no passado, justificando tal afirmativa pela necessidade 

de “dar um tempo” para que as pessoas reflitam sobre o que viram, sentiram e pensaram durante 

o evento (Barros, 2000:99). 

Foi também realizado um mapa conceptual, em que as crianças aplicaram os conteúdos 

apreendidos no decorrer das diferentes atividades (figura nº63). Moreira (2006:14), afirma que 

averiguar é descobrir a 

estrutura pré-existente, 

os conceitos, que já 

existem na mente do 

indivíduo, sua 

organização e suas 

inter-relações; fazer 

um “mapeamento “da 

estrutura cognitiva. O 

que também não é fácil 

de realizar. Esta 

informação serve 

como subsídio para 

que seja planejada a utilização de mapas conceituais como recurso didático (Silveira, 2008:95). 

Este mapa conceptual serviu o propósito de inferir se os conhecimentos adquiridos 

conduzirão às mudanças de atitudes, nomeadamente em relação a práticas de sustentabilidade 

ambiental que, no fundo, é o cerne da nossa intenção.  

Como se observa e da análise de outros mapas conceptuais, as crianças adquiriram 

competências relacionadas com a preservação da água. 

Figura nº 63 - Mapa conceptual realizado pelas crianças sobre o que 
aprenderam. 
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3.10. Considerações Finais 

O nosso estudo, ancorado na proposta pedagógica desenvolvida pretendeu capacitar as 

crianças para aprenderem, construindo o seu próprio conhecimento e desta forma inserirem-se 

melhor na sociedade atual e os problemas que esta enfrenta. Uma das dificuldades com que nos 

deparamos atualmente é, precisamente, a construção de um mundo melhor, mais sustentável e em 

que o Homem possa viver em equilíbrio com o meio a ambiente. Assim, propusemo-nos a educar 

para a sustentabilidade ambiental, nomeadamente da hidrosfera, uma vez que é uma temática que 

consideramos importante. 

Este estudo permitiu relacionar temas ambientais com a aquisição de valores, articulando 

os conteúdos preconizados pela EA, com os das restantes áreas curriculares. Cada vez mais, a 

escola tem de transbordar para fora de portas e ser um elemento fundamental na mudança de 

atitudes sociais e catalisador do desenvolvimento coletivo da sociedade. Daí que a implementação 

da EA no processo de ensino e aprendizagem assuma relevância.  

Segundo Fernandes (1990:21):  

Ela é, certamente, uma forma diferente e uma filosofia diferente para uma 

confrontação com o sistema, tendo em vista a busca de uma acção racional que salve 

e garanta a existência de um futuro viável para esse mesmo sistema. Ela é, também, o 

empreender, com um espírito novo, a construção de uma comunidade de espíritos, 

sem precedentes, capazes de integrar harmoniosamente o ecossistema humano no 

conjunto dos ecossistemas terrestre (…). 

Por um lado queremos formar cidadãos responsáveis e, nesse sentido, a EA promotora de 

valores para a cidadania e competências essenciais na resolução de problemas ambientais 

apresenta-se como um eixo transversal que dá especial atenção ao respeito pela diversidade em 

todas as dimensões. Temos consciência das limitações que o ensino enfrenta na atualidade e da 

grande quantidade de alternativas com que as crianças se deparam quando procuram motivações 

fora da escola, muito se devendo, talvez, ao sistema de ensino, que embora tenha evoluído ainda 

não tenha assumido a importância de educar neste sentido. Almeida (2007, citado por Tracana, 

2009: 16), refere que as escolas tratam a EA como um tópico isolado e marginal na escolaridade, 

independentemente dos vários acordos internacionais e dos desígnios dos últimos governos. 

Por outro, sabemos da nossa responsabilidade enquanto agentes do processo educativo, na 

construção de uma sociedade melhor, na preparação adequada dos processos de ensino e 

aprendizagem às novas realidades que a ciência, a tecnologia e a sociedade fazem surgir a uma 

velocidade cada vez maior. Por isso, atentámos numa proposta pedagógica inspirada na teoria 

cognitivista/construtivista, em que o indivíduo tem um papel ativo na construção do seu próprio 

conhecimento, não se limitando a acumular passivamente as informações, tornando-se num ser 



 

 

134 

  

interativo, com objetivos e que interage com o meio que o rodeia (Pereira 1992) e assente numa 

metodologia de investigação-ação que, por um lado conduziu a nossa prática pedagógica, numa 

busca constante por um processo de ensino e aprendizagem mais amplo, critico e reflexivo, por 

outro, muniu as crianças de valores ambientais e competências necessárias à resolução de 

problemas. 

Consideramos fundamental conhecer as recomendações da Comissão das Comunidades 

Europeias ao Conselho e ao Parlamento Europeu, em agosto de 2007, o qual preconiza uma 

melhoria da qualidade da formação académica e profissional dos docentes, colocando em 

evidência a necessidade da reflexão, de forma sistemática, nas práticas pedagógicas. E, nestas 

reflexões, interligar investigações e estudos, a sua aprendizagem académica e a sua ação, de modo 

avaliarem a eficácia das suas estratégias pedagógicas, alterando-as e adequando-as quando 

necessário, bem como avaliar a necessidade de posterior formação. 

Day (2004:157), enfatiza a atitude dos professores quando se predestinam a desenvolver 

uma prática reflexiva, revelando que não se satisfazem com pouco, procurando encontrar formas 

de olhar para a sua experiência de aprendizagem a partir de diferentes perspectivas e, desta 

maneira, irão querer abrir a sua sala de aula para poder partilhar e aprender, assegurando-se 

que o seu pensamento e as suas práticas não se baseiam unicamente na sua própria experiência. 

Neste sentido, no desenvolvimento da proposta pedagógica, além de 

educadores/professores, agimos também como educadores ambientais, pelo que foi necessário 

desenvolver formação específica e contínua neste campo, para podermos ensinar, com segurança 

e conhecimento, conteúdos atuais (Atreya, et al.,1995), pelo que, consideramos que a atualização 

científica e pedagógica, dos quer no processo de formação, quer durante a atividade profissional 

é fundamental.  

A metodologia escolhida visou promover o desenvolvimento de ambientes de 

aprendizagem, em que a observação experimental, a previsão, a dúvida, e o erro estimulassem 

pensamentos criativos, ou seja uma metodologia centrada nas crianças, nas suas múltiplas 

diferenças e estilos cognitivos. Esta perspetiva conduziu à criação de atividades diversificadas e 

à necessidade de dar tempo para questionar, prever e pensar. As conceções alternativas foram 

sempre um ponto de partida para o trabalho realizado, levando os alunos a expor as suas ideias 

prévias, não as encarando como erros mas sim como diferentes ou incompletas relativamente 

àquelas que a ciência considera corretas. Desta forma, podemos constatar que o aprendizado 

experiencial só é efetivo por meio de uma reflexão que integre a nova experiência às experiências 

vivenciadas no passado, justificando tal afirmativa pela necessidade de “dar um tempo” para 

que as pessoas reflitam sobre o que viram, sentiram e pensaram durante o evento (Barros, 

2000:99). 
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O grande desafio do professor é ajudar o aluno a utilizar de forma consciente, produtiva e 

racional o seu potencial de pensamento - ensinar a pensar-, assim como, a consciencializá-lo das 

estratégias de aprendizagem a que recorre para construir (reconstruir) conceitos científicos. Para 

isso foram usadas estratégias que estimulassem o seu desenvolvimento metacognitivo, através da 

aplicação de mapas conceptuais, desenvolvidos trabalhos de grupo e realizados registos, quer 

escritos quer iconográficos. O desenvolvimento da proposta pedagógica contribuiu para a 

construção de uma aprendizagem ativa e para uma cidadania participativa nos problemas 

ambientais. As atividades pedagógicas, nomeadamente as práticas-experimentais concretizadas 

constituíram uma mais-valia, na medida em que facultaram a aquisição de novas aprendizagens, 

significativas e estruturadas, de uma forma simples, cativante e divertida (Santos, 1999). 

Ao debruçarmo-nos sobre a prática pedagógica, enquanto educadores/professores, 

adotámos, durante todo processo de ensino e aprendizagem, o papel de observadores 

participantes, estruturando o ambiente e o espaço educativo, prevendo todo o material envolvido 

em conjunto com as crianças, motivando-as, orientando-as e conduzindo-as na aplicação do 

método experimental, auxiliando-as na preparação das montagens e realização de registos, como 

indica Zabalza (1992). Objetivámos também, através desta proposta pedagógica, proporcionar às 

crianças a aquisição de autonomia, de competências para resolver questões emergentes na 

sociedade, gerando momentos de aprendizagens que as sensibilizassem para a adoção de novos 

comportamentos de sustentabilidade. Consideramos que, além de profissionais da educação, os 

educadores/professores devem ser os primeiros a dar o exemplo, devendo por isso, enquanto 

modelos, demonstrar interesse pela temática que está a explorar, envolver-se em práticas de 

conservação ambiental e de desenvolvimento sustentável, quer em casa, quer na comunidade 

local, assim como em organizações ambientais e, desta forma a ensinar os alunos a terem 

comportamentos responsáveis face ao ambiente, tais como as questões da reciclagem, poupança 

de água, não deixar o lixo nas matas, entre outras (Ferreira, Tracana e Carvalho, 2012:121) 

Atualmente, mais do que ensinar, ao educador/professor compete a função de educar, 

formar e incutir valores, preparando as crianças para serem cidadãos, livres, ativos e críticos 

atuantes em sociedade. Este pensamento esteve sempre presente no decurso da nossa proposta 

pedagógica, indo ao encontro de Fien e Tilbury (2002), ao assinalarem que uma visão holística e 

sistémica de desenvolvimento sustentável é cum processo de mudança guiado por um certo 

número de valores e princípios.  

Com as atividades práticas - experimentais desenvolvidas, abordaram-se conteúdos como: 

os locais onde se pode encontrar água, o ciclo da água, a utilidade das sementes, a construção de 

objetos a partir de materiais recicláveis, a germinação (desenvolvimento do mundo verde), os 

fatores implicados na germinação de sementes, a relação germinação-rega com água potável e 
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poluída, a floresta e a proteção à Natureza. Foram, ao mesmo tempo, conduzidos a refletir acerca 

da importância da água e do ambiente na sua globalidade, consciencializando-os do proveito para 

o Mundo de serem cidadãos responsáveis, atuantes e pró-ativos na sociedade.  

A escola é aplicando a EA é, de facto o lugar onde se deve promover uma mudança 

sustentável e efetiva, incentivando a participação ativa e protetora do meio ambiente. Segundo 

Ferreira (2008, citado por Tracana, 2009:3): 

 a Educação Ambiental é uma temática de importância indiscutível, pois está imbuída 

de valores que transcendem o mero respeito pelo ambiente. Atravessa a cidadania, o 

respeito pelo próximo, pelas diferenças intra e inter-espécies. É uma disciplina 

orientadora quanto à forma de estar e lidar com o mundo.  

Na última atividade inserida na proposta pedagógica, aplicando a E A, as crianças foram 

orientadas a compreender a importância da floresta (mundo verde) e da Natureza, que de acordo 

com Varine (2000:62), é um grande patrimônio da sociedade. A floresta encontra-se implicada 

quer na qualidade de vida das populações, quer na sua economia e, desta forma a educação 

ambiental torna-se uma prática social, com a preocupação da preservação dessa sua riqueza. A 

realidade é que hoje, as crianças assistem a verdadeiros atentados contra o ambiente, 

designadamente contra a floresta e a hidrosfera. As tecnologias de informação relatam, quase 

diariamente, abates de árvores abusivos, incêndios florestais, catástrofes que ocorrem com a 

poluição dos rios e do mar, instigando uma mortandade enorme de espécies, o abandono dos 

campos e do cultivo. Tudo isto provoca desequilíbrios, quer ambientais quer ao nível dos recursos 

disponíveis para a sobrevivência do homem.  

Com base na história da humanidade e reportando-nos ao final do séc. XIX, com a eclosão 

da revolução industrial e ao início do séc. XX, em que ocorreu um aumento substancial da 

migração do homem dos campos para as cidades, o que despoletou uma procura desmedida por 

alimentos, depreendemos que, continuando sob estes procedimentos caminhamos, a passos 

largos, para uma possível autodestruição. Assim, neste estudo e, porque estas crianças, 

maioritariamente, vivem na cidade, procurou-se demonstrar-lhes a importância de poder cultivar 

uma horta, num quintal ou em espaços verdes abandonados, próximos da cidade, ou em locais 

rurais, durante o fim-de-semana independentemente de onde vivem, desde que encontrem as 

condições necessárias (fatores inerentes ao desenvolvimento das plantas). Mostrou-se-lhes, ainda, 

o que devem fazer para proteger a água que gastam no cotidiano e que é a mesma que circula no 

meio ambiente e alimenta as plantas.   

Desta forma, através de uma EA sistémica, os objetivos que induzem a práticas pró-

ambientais delineiam um quadro amplo de ações que incluem não só o conhecimento, a tomada 
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de consciência, as capacidades, mas também as atitudes, a participação ativa e o envolvimento na 

sociedade que considera o meio ambiente.  

Em jeito de conclusão inferimos que as aprendizagens realizadas pelas crianças e os 

conhecimentos que manifestaram ter adquirido são reveladores de que esta opção metodológica 

seguida é promotora de atitudes de preservação da hidrosfera e da vida vegetal (mundo verde), 

bem como de valores de cidadania. Contudo, o estudo sobre esta temática não se esgota neste 

trabalho, uma vez que a didática das ciências é uma área das ciências da educação em constante 

evolução. Seria interessante desenvolver, em futuras investigações, estudos neste âmbito, que 

permitissem por exemplo analisar esta temática tendo em conta a articulação entre o Pré-Escolar 

e 1º CEB. 
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Conclusão 

A elaboração do presente relatório permitiu, valorizar a profissão de educador/professor e 

a tomada de consciência de que é um trilho que pretendemos seguir. Mas também a 

consciencialização que, para transmitir conhecimentos é necessário possuí-los, e que ensinar 

exige formação constante, gosto pela profissão e amor pelas crianças. De acordo com o modelo 

holístico ou ecológico, interativo, explicativo do comportamento da criança, existe um conjunto 

de fatores que condicionam o comportamento dos alunos, como as suas caraterísticas, as 

particularidades do professor, o ambiente social e físico, bem como o currículo e os conteúdos, 

que implicam diretamente na composição das tarefas a desenvolver. A aprendizagem, encarada 

desta forma, relaciona-se com a interligação de todos estas condicionantes e resultata da 

conjugação de todas elas. Segundo Bonilla (s/d:2), o enfoque holístico é uma forma de pensar, 

sentir e agir, e especialmente trata da seleção de problemas e fixação de objetivos segundo uma 

nova ótica, na qual o que interessa é o conjunto e não cada componente isolado. Face ao exposto, 

o estabelecimento de uma boa relação pedagógica entre professor-alunos, e conhecê-los é 

fundamental no processo e revela-se crucial para adaptar o ensino a todas as crianças, de modo a 

criar condições, que promovam o sucesso educativo integral a todos os alunos, observando que 

este é um dos objetivos subjacente ao ensino básico.  

Todo o processo de PES, bem como todos os elementos que nela participam, constituem 

alicerces fundamentais na formação e progresso quer a nível profissional, quer pessoal, do 

individuo iniciante na prática de ensino.  

Neste sentido Formosinho (2002:116), refere que: 

a supervisão é um processo sistemático em que uma candidata a educadora recebe 

apoio, suporte e orientação de uma educadora mais experiente e especializada para 

fazer a sua aprendizagem profissional, em diálogo comunicação com a instituição em 

que a aluna de práticas se está a formar e com uma abertura deliberada à comunidade 

e à cultura envolvente.  

Educar, não é apenas expor as informações contidas nos manuais escolares, trata-se, 

sobretudo, de instruir os alunos, ou seja, fornecer-lhes ferramentas para vida, quer escolar, quer 

pessoal e profissional, enquanto futuros cidadãos, uma vez que são eles o centro do processo de 

ensino e aprendizagem. Aos professores cabe educar os alunos no sentido intelectual, moral, e 

social a fim de que, consigam integrar-se na sociedade de forma dinâmica, e com atitude, a fim 

de alcançarem a resolução dos problemas, visando uma sociedade mais humanista. 

Salientamos que a proposta pedagógica apresentada – Educação e Ambiente: um percurso 

de aprendizagem sobre a interdependência entre a água e o mundo verde - propiciadora do 

desenvolvimento de saberes práticos e teóricos sobre processos de aprendizagem e valores no 
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desenvolvimento e educação da criança para comportamentos sustentáveis em relação ao mundo 

verde. 

Reconhecemos que, para a EA só será frutífera, em termos de mudança de valores para 

com o meio ambiente, isto é, ter práticas de sustentabilidade, que desde a infância sejam 

desenvolvidas, pois o facto de o equilíbrio ecológico ser débil, é algo que poucos questionam e 

cujo impacto é deveras preocupante.  

Após a realização deste relatório, consideramos que muito contribuiu a reflexão para e nas 

práticas pedagógicas e a supervisão proporcionada, uma vez que, sem ambas, seria impossível ter 

chegado até aqui e possuir as competências necessárias para exercer a profissão de 

educador/professor. 

Em suma, ser professor e ensinar é uma tarefa difícil, que implica mestria e arte, mas ao 

mesmo tempo muito compensadora, quando o professor se entrega à ação de ensinar, 

considerando este ensinar como um todo, que inclui conhecimentos, valores, atitudes e práticas 

de cidadania, entre outros. E ao mesmo tempo consegue aprender, crescer, e desenvolver-se com 

os seus próprios alunos, e com a sua escola.  

Como referem Alarcão e Tavares (2007:132): 

(…) não basta apenas saber muito, saber em extensão e profundidade, e ser um grande 

especialista na matéria ou nas matérias que ensina, conhecer e aplicar com mestria os 

processos de ensino e as técnicas psicopedagógicas do saber fazer. É preciso que tudo 

isto passe pelo desejo de querer ser um bom profissional da educação, um educador 

que envolva a pessoa toda. Ser professor não é apenas uma ciência, é também uma 

arte que pressupõe amor, dedicação, entusiasmo, alegria, vida. Ser professor é ajudar 

o educando a crescer, a desenvolver-se, a sair de si mesmo de um modo global, 

harmónico e progressivo. 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. 
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Apêndices 



 

 

Observador: Helena Maria Calçada Dias 

Jardim de Infância: Jardim de Infância das Lameirinhas 

Sala: Sala 2 

Educadora: Educadora Isabel Rato 

Número de elementos do pessoal presente: 3 elementos 

Número de crianças que frequentem a sala: 8 crianças 

Número de crianças presentes: 7 crianças 

Data de observação: 11/12/2014 

Número de crianças com incapacidades identificadas: 0 criança 

Tipo de incapacidade: nenhuma 

Data de nascimento das crianças: mais nova- 11/11/2011 

               mais velha- 07/09/2010 

Hora de início da observação: 9:00h  

Hora de fim da observação: 12:00h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Apêndice I – 

Caraterização segundo a Escala de observação ECERS 
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7+5+7+7+5+7= 38: 6= 6,33 

Ao nível dos materiais e mobiliário para as crianças a pontuação média é de 6,3. Como 

refere o livro Qualidade e Projecto, Educação Pré-Escolar (1998:75) valores iguais ou superiores 

a 5 indicam boas condições ou seja, condições desenvolvimento adequadas. 

Em relação à escala de observação ECERS apenas analisamos a subescala dos materiais e 

mobiliário para as crianças referentes à forma como o material e o mobiliário estão organizados, 

à sua manutenção e ao modo como são rentabilizados na utilização regular das crianças, 

segundo o documento Qualidade e Projecto, Educação Pré-Escolar (1998:87) obtendo-se um 

resultado de médio de 6. Todos os aspetos referenciados nesta escala vêm de encontro a 

observação feita e já descrita anteriormente. Assim, em relação ao espaço interior, tem luz natural 

que pode ser regulada por estores, a ventilação pode ser regulada, podendo abrir janelas. Quanto 

ao mobiliário para cuidados de rotina, brincadeiras e aprendizagem, a maior parte deste é 

adequado ao tamanho da criança, como também é robusto e está em bom estado de conservação, 

não tendo camas, já que no Jardim-de-infância, supostamente não dormem a sesta. Sempre que 

acontece, existem almofadas que permitem o conforto destas. O mobiliário para descanso e 

conforto também é visível, com almofadas na área da leitura A exposição do material da criança 

é evidente, pois quer se trate de trabalho individual quer coletivo, tridimensionais ou 

bidimensionais, estes são quase sempre expostos. 
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– Apêndice II – 

Planificação de atividades (Halloween) 

 



 

 

 

 

 

 

 

– Apêndice III – 

Planificação de atividades (Carnaval) 

 



 

 

 

– Apêndice IV – 

Planificação de atividades (teatral da história: A Pata Esmeralda) 

 



 

 

 

- Olá! Eu sou a Pata Esmeralda! (Quá, Quá, Quá…) 

- Antes de nascer, eu era um ovo! 

- Depois de algum tempo, quebrei a casca e saí. Agora sou uma patinha. 

- Quando nasci vi que tinha muitos irmãos patinhos. E todos eles gostam de banhos de sol pela 

manhã.  

- Eu também! (Quá, Quá, Quá…) 

- Então, eu fico com muita sede. Mas como sou desastrada muitas vezes caio na tigela ao beber 

água. 

- Os patos gostam de se refrescar nadando no lago. É uma aventura muito divertida. 

- Certa vez, um ganso correu atrás de mim. Acho que os gansos não gostam de patinhos como eu. 

- Os patos adultos comem milho. Mas eu, como sou pequena, como o seu farelo misturado com 

água para não me engasgar. 

- No final da tarde, a minha mãe pata fica toda contente por ver os seus filhotes em fila atrás dela, 

voltando para casa. 

- Esta é a minha história! (Quá, Quá, Quá…) 

Vitoria, vitória acabou-se a história! 

Adaptado de: https://www.google.pt/#q=a+pata+esmeralda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Apêndice V – 

História: A Pata Esmeralda 



 

 

 

– Apêndice VI – 

Planificação de atividades: (Conhecimento da Natureza e da Sociedade) 

 



 

 

Era uma vez uma floresta, perto da Guarda, com muitos pinheiros e arbustos, onde corria 
um regato, que estava quase esquecida e, por isso, estava cheia de coisas que ninguém queria. 
Mesmo no centro desse lugar, e exposta ao mau tempo, encontrava-se uma pequena casa, de 
janelas também pequenas, com vista para um monte lixo que outros haviam feito e ali tinham 
depositado. 

Nessa casa vivia um idoso. Todos os dias, o homem tentava tirar dali o lixo, apartando e 

escolhendo, queimando e enterrando. E, todas as noites, o homem sonhava. Sonhava que vivia 

numa floresta cheia de animais selvagens, na qual havia aves coloridas, arbustos verdinhos e água 

límpida.  

Contudo, sempre que acordava, o mundo que via continuava igual. Certo dia, algo chamou-

lhe a atenção e uma ideia ganhou forma na sua cabeça. Uma ideia que ganhou raízes e germinou. 

Que ganhou folhas, alimentando-se do lixo. Que ganhou ramos, cada vez maiores. 

Então, uma floresta inteira emergiu das mãos daquele homem. 

Uma floresta feita de lixo. Uma floresta feita de lata. Não era a floresta dos seus sonhos, 

mas era, ainda assim, uma floresta. 

Um dia, o vento trouxe consigo um pequeno pássaro para a planície deserta. O homem 

deitou no chão algumas migalhas que o pássaro logo comeu, empoleirando-se depois no ramo de 

uma árvore de lata. No dia seguinte, a ave partiu, e o idoso ficou sozinho a andar pelo silêncio, 

com o coração a doer de vazio.  

Nessa mesma noite, ao luar, o homem formulou um desejo… 

No dia seguinte, acordou com o canto de pássaros. O seu visitante tinha voltado e trazia 

consigo um companheiro. Nos bicos, transportavam sementes, que largaram no solo árido. Em 

breve, havia rebentos por toda a terra. 

O canto dos pássaros misturou-se com o zumbido dos insetos e o refrulhar da folhagem. 

O tempo foi passando. 

E foram surgindo pequenos animais, a rastejar por entre a floresta de árvores. Apareceram 

animais selvagens, que deslizavam por entre as sombras verdes. 

Era uma vez uma floresta, perto da Guarda e quase esquecida, que agora estava cheia de 

coisas que todos queriam. 

No meio dela, havia uma pequena casa, de janelas também pequenas. Nessa casa, vivia 

um homem que nunca tinha deixado de sonhar… 

Ward, H. (2003). Wayne Anderson The Tin Forest. New York: Puffin Books. 

(Tradução e adaptação) 

Adaptado de:http://www.portaldacrianca.com.pt/ler1historiap.php?id=178 

 

– Apêndice VII – 

História: A Floresta de Lata 



 

 

– Apêndice VIII – 

Planificação da Dramatização (dramatização do dedo mindinho) 



 

 

 

 

– Apêndice IX – 

Planificação de atividade (atividades práticas-experimentais) 



 

 

 

– Apêndice X – 

Planificação de atividade (atividades práticas-experimentais) 



 

 

  

 

 

Nome:______________________________________________    Data:___________________ 

1- Desenha as sementes que observaste: 

Feijão Aveia Milho Trigo Alface Nabo Couve 

2 - Será que as sementes dão origem às plantas? 

 

Sim  Não 

3 - Uma semente dará origem apenas a uma planta ou a mais? Rodeia o que achas ser 

correto. 

 

 

 

 

4 - As sementes grandes geram plantas maiores do que as mais pequenas? Assinala o que 

pensas ser correto. 

Sim  

 Não 

5 - Quando germinar terá a cor da semente? Coloca uma cruz no que consideras correto. 

Sim  Não 

– Apêndice XI – 

Ficha relativa à observação das sementes 

  

  

  



 

 

 

 

 

– Apêndice XII – 

Ficha de ordenação das frases da história: A viagem da sementinha 



 

 

 

Grupo A:  

 

– Apêndice XIII – 

Registos escritos, pertencentes a cada grupo, colocados na parede da dala de 
aula. 



 

 

 

Grupo B: 

 

 

 

 



 

 

 

Grupo C: 

 



 

 

 

Grupo D: 

 

 

 



 

 

 

Grupo E:  
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– Anexo I – 

Ficha de consolidação de aprendizagens: compreensão da localização relativa 
de objetos 



 

 

 

 

 

 

  

 

– Anexo I – 

Ficha de consolidação de aprendizagens: sequências numéricas 

 



 

 

 

 

 

– Anexo II – 

Ficha de consolidação de aprendizagens: aspetos físicos de meio local 

 



 

 

 

 

 

 

 

– Anexo III – 

Ficha de consolidação de aprendizagens: locais em que existe água 

 



 

 

 

 

– Anexo IV – 

Ficha de consolidação de aprendizagens: utilidade da água 

 



 

 

 

 

 

– Anexo V – 

Ficha de consolidação de aprendizagens: atitudes de proteção e respeito pelo 
ambiente 
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