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Resumo 

 

O presente trabalho foi realizado no âmbito da Unidade Curricular de Prática de Ensino 

Supervisionada (PES), integrada no curso de Mestrado em Educação Pré-escolar e Ensino do 1º 

Ciclo do Ensino Básico. 

A minha PES foi realizada com dois grupos distintos: inicialmente no jardim-de-

infância da Póvoa do Mileu, com um grupo heterogéneo de crianças na faixa etária entre os três 

e os seis anos. Posteriormente, na escola básica de Santa Zita com um grupo de alunos de 

primeiro e terceiro anos de escolaridade, respetivamente com idades compreendidas entre os 

cinco/seis anos e oito/nove anos. 

Este trabalho começa por apresentar uma breve contextualização de ambas as 

instituições, bem como a respetiva caracterização dos grupos de crianças. Segue-se a descrição e 

reflexão acerca das experiências educativas realizadas em cada um dos contextos. Termina com 

um estudo de caso e respetiva proposta de prática docente que se foca na elaboração de um jogo, 

o Jogo da Primavera, como elemento de avaliação trimestral em contexto pré-escolar. 

 

Palavras-Chave: Educação pré-escolar, o jogo da Primavera, avaliação trimestral. 

 

Abstract 

 

The present document has been produced within the Supervised Teaching Practice 

(STP), which is part of the master’s degree in Pre-school Education and Teaching of the 1st 

Cycle of Elementary School. 

My STP was held in two different groups: initially in Póvoa do Mileu kindergarten, 

with a heterogeneous group of children, age between three and six years old. Later, in Santa 

Zita elementary school with a group of students from first and third grades, age five/six year and 

eight/nine years old respectively. 

This document starts by briefly describing both educational institutions, as well as 

characterize the different groups of children. Subsequently, reveals the educational practices 

performed in each group and its outcome/achievements/benefits. It ends up with a case study 

and its teaching proposal, which focuses on developing a game, named The Spring Game, which 

will be used, on a quarterly base, as the assessment tool in pre-school context. 

Keywords: Pre-school Education, The Spring Game, Quarterly assessment. 
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Introdução 

 

No mundo, tudo nos serve para aprender e encontramos o saber em todos os lugares. A 

Prática de Ensino Supervisionada (PES) é uma importante etapa na vida académica de cada 

aluno uma vez que é o primeiro contacto com a atividade profissional. Enquanto alunos foram-

nos incutidos um grande número de conhecimentos teóricos, no âmbito da Educação Pré-

Escolar e Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico (CEB). Esta aprendizagem teórica foi 

fundamental para um bom desempenho na prática, embora a realidade seja bastante diferente e 

nem todos os conceitos teóricos que aprendemos possam ser aplicados integralmente. 

A educação pré-escolar é o primeiro passo da criança fora do contexto familiar. É no 

jardim-de-infância que a criança tem possibilidade de interagir pela primeira vez em contexto 

educativo com outras crianças extremamente semelhantes e simultaneamente tão diferentes de 

si. 

Quando chega à educação pré-escolar, a criança já possui alguns saberes resultantes do 

meio social de onde provem, da mesma forma que já interiorizou alguns valores. Cabe ao 

educador estimular o desejo de querer sempre saber mais e fazer perguntas relativamente a tudo 

o que está à sua volta. O educador deve também propiciar diversos contextos onde seja ela a 

própria construtora da sua aprendizagem, através da observação, da experimentação e da 

interpretação dos resultados obtidos. 

Deve ainda incutir na criança o desejo de que seja ela própria a resolver os seus 

problemas autonomamente, proporcionando-lhe atividades que devem se progressivamente mais 

complexas, incentivando-a a nunca desistir e tentar sempre chegar mais longe nas suas 

descobertas, nas suas aprendizagens.  

No fundo, o educador nunca se pode esquecer de que não está a trabalhar com crianças 

de apenas três a cinco anos de idade, mas sim com futuros cidadãos. Citando Enderle (1985:61): 

A relação da criança, através de brincadeiras e do companheirismo, é um 

poderoso recurso de educação social e de satisfação emocional. Além disso, a 

identificação com outras crianças da mesma idade cria uma espécie de aliança 

contra o adulto dominador e opressor. Opressão esta que fomenta a dependência e 

o atraso na conquista da autonomia em todos os níveis. 

Por conseguinte, ao proporcionar o companheirismo entre as crianças do seu grupo, o 

educador está a ajudar a que estas deixem de estar tão dependentes dos adultos, iniciando o seu 
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processo de autonomia, podendo, posteriormente, ser as próprias a iniciar novas experiências de 

aprendizagem. 

Por outro lado, bem como referido no programa de 1º CEB, este consubstancia-se numa 

formação universal, alargada e homogénea, uma vez que abrange todos os indivíduos, se 

estende atualmente por doze anos de escolaridade obrigatórios e não estabelece vias 

diferenciadas suscetíveis de criar discriminações. 

Desta forma, é notória a importância dos alunos em frequentar o 1º CEB, constituindo 

este a base de toda a formação de qualquer indivíduo.  

Recorrendo ao programa de 1º CEB (2004:23), este refere que o professor deve 

proporcionar aos alunos realizar experiências de aprendizagem activas, significativas, 

diversificadas, integradas e socializadoras que garantam, efectivamente, o direito ao sucesso 

escolar de cada aluno. 

É extremamente importante permitir aos alunos viver situações estimulantes durante o 

seu período escolar. Cabe ao professor proporcionar-lhes atividades exploratórias, nunca 

esquecendo as conceções alternativas que diferem consoante as vivências de cada aluno. 

Por outro lado, deve também atender aos interesses e necessidades reais de cada aluno. 

As novas aprendizagens só são do interesse dos alunos quando adaptadas ao seu processo de 

desenvolvimento. Para tal, o professor necessita conhecer muito bem o grupo com quem 

trabalha.  

Bem como referido no Programa de 1º CEB (2004:24), o professor deve refletir sobre a 

utilização de recursos variados que permitam uma pluralidade de enfoques dos conteúdos 

abordados. Desta forma, estimulará a curiosidade e interesse dos seus alunos e proporcionar-

lhes-á aprendizagens diversificadas. 

A minha PES I foi realizada no jardim-de-infância da Póvoa do Mileu, com um grupo 

de crianças com idades compreendidas entre os três e os seis anos, enquanto que a minha PES II 

realizou-se na Escola Básica de Santa Zita, com uma turma de alunos de primeiro e terceiro 

anos de escolaridade, com cinco/seis anos e oito/nove, respetivamente. 

Desta forma, apresento, em análise, o trabalho em ambas as PES, dividido em três 

capítulos. No primeiro capítulo começo por caracterizar um pouco a cidade da Guarda e a 

freguesia de S. Vicente, onde se inserem ambos os locais onde realizei a minha PES, seguindo 

com a caracterização de ambos os locais – jardim-de-infância e escola de 1º CEB. 

No segundo capítulo, apresento um resumo e reflexões acerca das experiências de 

aprendizagem desenvolvidas, no âmbito da educação pré-escolar e 1º CEB. 
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Para finalizar, no terceiro capítulo, faço um estudo de caso e respetiva proposta de 

prática docente, onde apresento um jogo elaborado para servir de suporte à avaliação trimestral 

de crianças em idade pré-escolar. 



I – Enquadramento Institucional	
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Capítulo I – Enquadramento do Meio Envolvente
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1.1. A cidade da Guarda 

 

A cidade da Guarda é conhecida pela cidade mais alta de Portugal, pois encontra-se a 

1056 metros de altitude, e pela cidade dos 5 F’s, estes 5 F’s são: Forte –porque a torre do 

castelo, as muralhas e a sua situação geográfica comprovam a sua força , Farta – devido à 

riqueza das terras do Vale do Mondego, Fria – devendo-se este nome ao seu clima e 

proximidade da Serra da Estrela, Fiel – porque o alcaide-mor do Castelo da Guarda, Álvaro Gil 

Cabral se recusou a entregar as chaves da cidade ao Rei de Castela e por fim Formosa – pela 

beleza natural. 

A Guarda é capital de distrito e sede de concelho, ocupa uma área territorial, 

aproximadamente, de 5518 Km2, dos quais 712,11 Km2 constituem o concelho da Guarda, 

detém 42460 habitantes em 2011, este concelho subdivide-se em 55 freguesias sendo S. Miguel, 

Sé e S. Vicente urbanas e as restantes rurais. Este concelho é fronteiro com os concelhos de 

Celorico da Beira, Pinhel, Sabugal, Manteigas, Belmonte e Covilhã. E situa-se no último 

esporão Norte da Serra da Estrela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 1 ‐ Mapa do concelho da Guarda 
Fonte: http://www.mun‐guarda.pt/index.asp?idedicao=51&idSeccao=657&Action=seccao 
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Sendo a localização da Guarda na Região Centro de Portugal, pertencente à sub-região 

estatística da Beira Interior Norte, esta usufrui de uma boa rede viária, A23, A25 e linhas 

ferroviárias da Beira Alta e da Beira Baixa. Esta situação garante e proporciona muito boas 

acessibilidades, deslocações e transferências no país e com a Europa, que podem potenciar o 

desenvolvimento económico da cidade, da região e do país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Ilustração 2 ‐ Mapa de acessibilidades à cidade da Guarda 
Fonte: http://www.mun‐guarda.pt/index.asp? 

idEdicao=51&idSeccao=877&id=2003&action=noticia
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Freguesia de S. Vicente 

 

Segundo teorias behavioristas o desenvolvimento humano é condicionado pelo meio 

envolvente que o rodeia. É deveras importante conhecer o meio que envolve uma escola, 

conhecer a sua história, cultura e espaço físico, para que assim, seja possível criar e 

proporcionar aprendizagens conjuntas com a comunidade, aproveitar todos os recursos e riqueza 

que esta fornece. Criar aprendizagens a partir do concreto e do real para que as crianças 

consigam adquirir aprendizagens significativas explorando o que está ao seu alcance e é visível. 

A Escola E.B. 1 de Santa Zita localiza-se na Freguesia de S. Vicente, esta é uma das três 

freguesias urbanas da Cidade da Guarda. 

A freguesia tem 9.95 km² de área, uma população de 11 679 habitantes e uma densidade 

populacional de 989 hab/km². 

As principais atividades económicas: a indústria de laticínios, a indústria têxtil, indústria 

metalo-mecânica e indústrias pedreiras (granito e mármores polidos). 

Apesar de ser uma pequena freguesia tem uma imensa riqueza a nível de património 

cultural e edificado, aqui encontra-se a Igreja de São Vicente, igreja de estilo barroco, a Judiaria 

um dos locais mais genuínos da cidade da Guarda, onde em tempos viveu uma comunidade de 

Judeus, as portas D’el Rei e da Erva e ainda algumas ruínas da muralha que sobreviveram ao 

passar do tempo, a capela românica de Nossa Senhora do Mileu e a estação arqueológica 

romana junto a esta, o convento de São Francisco e o chafariz da Dorna. 

A freguesia de São Vicente tem-se centrado na criação de infraestruturas, que visam a 

promoção e prática de atividade física, bem como a promoção da saúde e a criação de hábitos de 

vida saudáveis são estas, o parque urbano do Rio Diz, parque infantil Póvoa do Mileu, parque 

infantil Chão do Campo, Urbanização Alves Bandeira, Poli - Desportivo Bairro da Luz, parque 

infantil Bairro do Pinheiro, parque infantil do Infantário do Bairro da Luz, Pavilhão Desportivo 

Municipal de S. Miguel, Piscinas Municipais, Estádio António Santos e Polidesportivo - Tapada 

do Coelho. 

Fonte: http://www.jf-saovicente.com/historial.htm. 
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1.2. Agrupamento de Escolas de São Miguel 

 

O Jardim de Infância da Póvoa do Mileu pertence ao Agrupamento de Escolas de São 

Miguel (AESM), fundado no ano letivo 2013/14. 

Este é constituído por onze Jardins de Infância, nove Escolas do 1º ciclo do Ensino Básico, 

Centro Escolar do Mondego e Escola Básica de S. Miguel, sendo a última a sua escola sede, 

criada em 1986. 

A sua área de influência estende-se a 26 das 55 freguesias do concelho da cidade da 

Guarda e estabelece parcerias de cooperação com diversas instituições sociais e culturais a fim 

da procura de soluções para problemas que possam surgir na sua organização. 

  

1.3. O jardim-de-infância da Póvoa do Mileu 

 

O jardim-de-infância da Póvoa do Mileu pertence à da Rede Pública do Ministério da 

Educação, situa-se no principal eixo rodoviário de acesso ao centro da cidade da Guarda, na 

freguesia de S. Vicente/Guarda, estando inserido no Agrupamento de S. Miguel – Guarda. 

É constituído por duas salas de atividades e uma sala polivalente onde funciona a 

Componente de Apoio à Família (CAF). A sala nº1 foi construída de raíz para o jardim-de-

infância, enquanto as salas nº 2 e polivalente funcionam em espaços adaptados alugados pela 

Autarquia, no Rés do Chão de um prédio, situado na Avenida Cidade de Waterbury. 

A ligação entre as salas é feita pelo exterior, estando as salas nº 2 e polivalente juntas, e 

sala nº 2 um pouco mais afastada. 

O espaço exterior para as crianças brincarem situa-se no espaço da sala nº1. Onde existe 

também uma horta pertencente a ambas as salas e ainda à sala do jardim-de-infância do bairro 

do Pinheiro  

A sala onde realizámos a nossa prática de ensino supervisionada foi a sala nº 1, portanto 

é a que será caracterizada. 

Para além da sala de atividades e do espaço exterior, o edifício da sala nº 1 contém uma 

casa de banho para adultos e duas casas de banho com loiças adequadas ao tamanho das 

crianças, (imagem abaixo), bem como contém uma pequena arrecadação no seu hall de entrada. 

O hall de entrada, como se pode verificar na ilustração abaixo, serve de vestuário para 

as crianças colocarem as suas mochilas, bem como para vestirem e despirem o bibe quando 

chegam e saem do jardim-de-infância. Este possui réguas de cabide (um por criança), bancos 
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corridos, um expositor e, ainda um armário onde cada criança tem a sua caixa (que serve paras 

as crianças guardarem objetos pessoais que tragam de casa). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ilustração 3 ‐ Hall de Entrada 
Fonte: Própria 

Ilustração 4 ‐ Lavatório para as 
crianças 

Fonte: Própria 
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1.3.1.  A Sala de Atividades 

 

Organização espacial da sala de atividades 

 

O educador deve refletir a organização espacial da sua sala de atividades consoante o 

seu grupo de crianças, atendendo aos princípios educativos e dinâmica de grupo que tem em 

mente. 

A sala de atividades deve servir para as crianças aprenderem com as suas próprias 

ações, terem espaço para se movimentar, poderem construir, escolher, criar, espalhar, edificar, 

experimentar, fingir, trabalhar com os amigos, trabalhar sozinhas e em pequenos e grandes 

grupos. O modo como a sala de atividades está organizada é extremamente importante na 

medida em que afeta tudo o que as crianças fazem ou podem fazer. 

É importante que a sala de atividades esteja organizada de modo a que a criança a 

consiga visualizar na totalidade a fim de poder escolher qual a atividade que deseja 

desempenhar quando lhe é dada hipótese de escolha, bem como deve estar, sempre que possível, 

dividida em áreas de trabalho distintas, uma vez que estas áreas de trabalho ajudam as crianças 

a ver quais as opções possíveis, pois cada área apresenta um único conjunto de materiais e de 

oportunidades de trabalho. [Hohmann, M.; Banet, B.; Weikart, D.P. (1979:51)] 

É importante que o educador se questione acerca das funções e finalidades educativas 

dos materiais que possui, de modo a que possa planear e fundamentar a organização espacial da 

sua sala de atividades pois, de acordo com as Orientações curriculares para a educação pré-

escolar (OCEPE) (2009:37), 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 sala de atividades onde realizámos a nossa Prática de Ensino Supervisionada possui 

quatro janelas grandes, ocupando uma das suas paredes laterais, e seis janelas pequenas 

superiores na parede do lado oposto. É dotada de um sistema integrado de aquecimento (água 

quente), com dois radiadores fixos nas paredes, através de um fogão a lenha que se encontra 

instalado dentro da própria. 

Esta encontra-se dividida por áreas, podem-se criar novas áreas (ou efetuar 

substituições) indo ao encontro dos interesses do grupo de crianças, mediante projetos que se 

estejam a desenvolver. Quando há mudanças, estas são feitas em consentimento com a maioria 

do grupo e respetiva ajuda do mesmo para que as crianças se familiarizem com o espaço e 

participarem no processo da sua organização. 
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Esta sala de atividades foi organizada atendendo a um grupo de 8 crianças com idades 

compreendidas entre os 3 e os 6 anos de idade. 

Segue-se uma lista (e respetivas ilustrações) dos diversos materiais contidos em cada 

uma das suas áreas, bem como o seu sentido curricular e respetivas atividades cognitivas e quais 

as atividades e possibilidades das crianças em cada uma delas. 

Área de reunião – Quadro magnético; expositor; tapete; almofadas; 1 globo terrestre; 

calendário anual com fotografias das crianças no respetivo mês de nascença (com data de 

nascimento em cada fotografia). Tabelas de: presenças, escolha de atividades, temperatura e de 

tarefas; calendário mensal; castelo das estrelinhas (alimentação saudável); plano da semana; 

 

Sentido Curricular Atividades Cognitivas: (mapas) 

- Desenvolver a capacidade de planeamento; 

- Permitir à criança ter intervenção no 

trabalho a desenvolver; 

- Experimentação de atividades desafiadoras 

para o seu nível de desenvolvimento. 

- Adquirir a noção de tempo; 

- Aprender a gerir opções e a desenvolver 

etapas de realização de planos; 

- Desenvolver o sentido crítico; 

- Estruturar os seus conhecimentos e 

adquirir novas competências. 

 

Esta área da sala é um local de reunião da educadora com o grupo, onde as crianças se 

sentam em roda, no tapete, para efetuarem a rotina diária, cantando a canção do “bom dia”, 

preenchendo a tabela das presenças, verificando qual o dia da semana e recorrendo ao 

calendário mensal para averiguar qual o dia do mês e colocarem a data corretamente. Também é 

nesta área que as crianças preenchem o quadro da temperatura, observando o tempo e colocando 

a imagem correspondente na respetiva tabela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustração 5 ‐ Área de reunião 
Fonte: Própria 

Ilustração 6 ‐ Quadro de presenças semanal e 
quadro relativo ao corrente mês 

Fonte: Própria 
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É nesta área que, todas as segundas-feiras, a educadora em conjunto com as crianças, 

elabora o plano semanal de atividades. É também neste espaço que são contadas histórias.  

 

Área do Jogo Simbólico – Esta área inclui a “Casinha das bonecas”, o “Café 

Alimentação Saudável” (que mais tarde se juntou à casinha e o café dando origem ao 

restaurante/café, passando o espaço do café para ginásio - devido às crianças se terem deslocado 

ao ginásio da escola superior de educação, comunicação e desporto da Guarda), o fantocheiro e 

respetivos fantoches e a “Arca das trapalhadas”. 

 

“Casinha das bonecas” – Mobiliário e equipamento de uma casa ao tamanho das 

crianças: cama com lençóis, mesa-de-cabeceira, espelho, bonecos, armário e cabide com roupa 

para as crianças se caracterizarem. Contém ainda acessórios para culinária: Fogão, lava-loiça, 

tachos, estante com alimentos diversos, armário com pratos, talheres, copos, entre outros; 

 

“Café Alimentação Saudável” – 1 mesa e 2 cadeiras; 1 balcão com máquina do café, 

máquina registadora e dinheiro (imitação), telefone. Tem ainda chávenas, pires, diversos bolos 

(plástico).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 8 ‐ Casinha das bonecas 
Fonte: Própria 

Ilustração 7 ‐ Café alimentação 
saudável 

Fonte: Própria 
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Fantocheiro e diversos fantoches. 

 

“Arca das trapalhadas” – Um baú com roupa e acessórios para as crianças se poderem 

caracterizar para realizar dramatizações. 

 

Sentido Curricular: Atividades Cognitivas: 

- Experimentar, atuar, elaborar coisas/situações 

banais que lhes são familiares, próximas e 

significativas do seu meio vital: papeis, situações, 

pessoas e conflitos; 

- Permitir o trabalho em equipa, o comentário das 

coisas, valorizar a expressão de sentimentos e 

ideias; 

- Verbalizar as ações do jogo; 

- Possibilitar a criação de situações imaginárias por 

parte da criança; 

- Proporcionar à criança momentos lúdicos; 

- Dar a oportunidade de se expressar livremente 

utilizando ou não acessórios que a caracterizem. 

- Dramatizar; 

- Explorar experiências; 

- Imaginar; 

- Usar ferramentas, utensílios, 

instrumentos de vida diária; 

- Vivenciar o “fazendo de 

conta”; 

- Passar o tempo: dançando, 

vestindo-se e despindo-se, 

olhando-se ao espelho, 

“fazendo de conta”. 

 

Nestas áreas, as crianças podem fazer teatro de fantoches, dramatizações com respetiva 

caracterização de roupa e/ou outros acessórios e brincadeiras de imitação dos modelos 

familiares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 9 ‐ Fantocheiro e Arca 
das trapalhadas 
Fonte: Própria 



I – Enquadramento Institucional	
 

Mestrado em Educação Pré-escolar e Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico 

Carolina Valente  23 

 

Área da Biblioteca – Estante com diversos livros, enciclopédias infantis e revistas; uma 

mesa e duas cadeiras. 

 

Sentido Curricular: Atividades Cognitivas: 

- Proporcionar momentos de partilha (de 

livros) quer individualmente, quer em 

grupo; 

- Trabalhar o repouso físico e /ou o 

relaxamento; 

- Estimular o gosto pela leitura e pelas 

diferentes formas de comunicação. 

- Perceber e discriminar: escutar 

contos, contar histórias; ouvir 

música; 

- Desenvolver a capacidade de 

memorizar e recontar; 

- Contactar com o código escrito. 

 

Nesta área as crianças podem manusear livros e revistas, inventar histórias, “ler” 

histórias, contar histórias e consultar enciclopédias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área da Expressão Plástica e área da pintura – Expositor para trabalhos; “A Magia 

das tintas” (placard exposto com imagens referentes à mistura de cores); mesas; cadeiras; 

ecoponto miniatura; tintas (os pincéis estão guardados na arrecadação); cavalete; papéis de 

diferentes tamanhos e texturas; colas; lápis de carvão, de cor e de cera; canetas de feltro e 

marcadores; esponjas e picos (picotagem); fita-cola; tesouras apropriadas para crianças (com 

ponta arredondada); réguas; borrachas; afiadeiras; plasticina; barro; lãs, revistas (para recortes); 

agrafadores, furadores e tesouras de picotar e bicudas no cimo do armário (fora do alcance das 

crianças). 

 

Ilustração 10 ‐ Área da biblioteca 
Fonte: Própria 
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Sentido Curricular: Atividades Cognitivas: 

- Estimular o sentido da curiosidade e a 

necessidade de experimentação da criança; 

(nesta área o que tem mais sentido é o 

processo de exploração, de captação e de 

funcionamento do que os resultados ou 

produto elaborado). 

- Misturar materiais, cores e texturas; 

- Manusear diferentes materiais; 

- Cortar, colar, rasgar, dobrar, etc. 

- Criar e observar as alterações 

produzidas nos materiais 

manuseados. 

 

Nesta área as crianças podem trabalhar com diversos materiais e suportes. Podem 

realizar artefactos com materiais reutilizáveis; podem efetuar recortes, colagens, pinturas, 

picotagem, desenhos com variados materiais e técnicas; podem manusear tesouras e colas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área dos jogos e construções – Diversos jogos de manipulação/ coordenação motora; 

jogos de construção; jogos de encaixe; puzzles; jogos de regras; dominós; material de 

classificação e triagem; jogos de classificação lógica; material de contagem e medição; garagem 

com veículos e respetiva pista. 

Ilustração 11 ‐ Expositor para trabalhos 
Fonte: Própria 

Ilustração 12 ‐ Cavalete de pintura 
Fonte: Própria 

Ilustração 13 ‐ Materiais diversos: Plasticina, 
barro, lã, entre outros 

Fonte: Própria 
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Sentido Curricular: Atividades Cognitivas: 

- Os jogos de construção facilitam o 

desenvolvimento da capacidade de 

manuseamento das estruturas: 

verticais, circulares de inclusão, 

entre outros; 

- A pista é um espaço facilitador da 

socialização; 

- Permite à criança brincar 

individualmente ou em pares; 

- Permite à criança deitar-se ou rolar 

no tapete de chão; 

- Os jogos de mesa são jogos simples, 

de pequeno grupo ou individuais; 

- Atividade calma e de concentração. 

- Explorar; 

- Construir individualmente e/ou em grupo; 

- Agrupar; 

- Comparar; 

- Ordenar objetos; 

- Representar experiências; 

- Representar vivências da utilização da via 

pública; 

- Percorrer percursos, contornando 

obstáculos; 

- Desenvolver noções lógico-matemáticas 

(classificar); 

- Formar classes e ou modelos; 

- Fomentar a coordenação oculo-manual; 

- Desenvolver a motricidade fina. 

 

Nesta área as crianças podem realizar construções a três dimensões; podem participar 

em atividades de iniciação à matemática que implicam comparações e seriações, sequências, 

alternâncias, tamanhos, forma, cor; pode ainda experimentar materiais que promovem noções de 

lateralidade e efetuar atividades de experimentação de noções espaciais como: puzzles, 

construções e atividades na pista de carros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 14 – Garagem 
Fonte: Própria 

Ilustração 15 ‐ Armário com todos os jogos 
da sala de atividades 

Fonte: Própria 
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Área da escrita – Quadro magnético; Letras soltas; lápis de carvão; borrachas; 

afiadeiras; papéis de diversos tamanhos; nomes das crianças com respetiva fotografia (para que 

cada criança se vá apercebendo de como se escreve o seu nome). 

 

Sentido Curricular: Atividades Cognitivas: 

- Proporcionar momentos de partilha quer 

individualmente, quer em grupo; 

- Ter contacto com letras; 

- Cada criança ser capaz de reconhecer o seu 

nome; 

- Estimular o gosto pela leitura e pelas 

diferentes formas de comunicação. 

- Manusear letras; 

- Identificar as letras do próprio 

nome; 

- Desenvolver a capacidade de 

memorizar; 

- Contactar com o código escrito. 

 

 

Nesta área as crianças têm contacto com o código escrito de uma forma informal. 

Podem brincar com letras soltas no quadro magnético, copiá-las e fazer tentativas de escrita. 

Tem ainda a possibilidade de imitar a escrita e a leitura, de se familiarizar com o código escrito, 

percebendo que há uma forma de comunicar diferente da linguagem oral, com as suas próprias 

funções.  

Com esta área não se pretende uma introdução à leitura e à escrita, mas apenas a 

emergência e a familiarização das crianças com o código escrito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área da matemática e da ciência – Diversos jogos lúdicos; Expositor para realização 

de experiências (educadora escreve títulos e crianças registam sob forma de desenho); copos; 

balança; bata; touca; garrafa de plástico; observador para observar insetos e plantas. 

Ilustração 16 ‐ Mesas de trabalho a armário 
com materiais: Lápis de cor, de cera, 

borrachas, entre outros 
Fonte: Própria 

Ilustração 17 ‐ Área de escrita vista de outra 
perspetiva 

Fonte: Própria 
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Sentido Curricular: Atividades Cognitivas: 

- Familiarizar a criança com a natureza e o 

ser que o rodeia; 

- Contribuir para que observem outros 

seres vivos; 

- Desenvolver uma sensibilidade 

ambiental; 

- Familiarizar a criança com conceitos 

matemáticos. 

- Criar a noção acerca dos cuidados 

necessários a ter com outros seres 

vivos; 

- Explicar como vivem os insetos; 

- Desenvolver o raciocínio lógico; 

- Desenvolver noções de lateralidade; 

- Entre outros. 

A área da matemática está extremamente interligada com a área dos jogos e 

construções, onde a educadora pode atribuir determinado jogo a determinada criança consoante 

os seus interesses e necessidades. 

Por outro lado, a área da ciência, é o denominado “Cantinho das experiências”, (foto em 

baixo) onde a educadora e as crianças registam as experiencias realizadas (a educadora escreve 

os títulos e as crianças desenham os materiais necessários, procedimentos seguidos e resultados 

obtidos).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área das novas tecnologias – Computador; cd’s com músicas e jogos lúdicos e 

didáticos; aparelhagem; televisão; leitor de dvd; leitor de vhs; cassetes lúdicas e didáticas. 

Nesta área as crianças podem ver dvd’s e/ou cassetes propostas pela educadora, bem 

como podem trazer de casa e, se a educadora considerar adequado, deixar que todo o grupo veja 

o que foi trazido de casa por algum colega. 

Ilustração 18 ‐ Cantinho das 
experiências 
Fonte: Própria 
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As crianças podem ainda utilizar o computador para jogar jogos didáticos, existentes na 

sala de atividades, com diversos temas para o seu desenvolvimento. O código informático pode 

ser utilizado na área de expressão plástica e expressão musical, bem como na abordagem ao 

código escrito e na área da matemática. 

 

Sentido Curricular: Atividades Cognitivas: 

- Familiarizar a criança com as novas 

tecnologias; 

- Falar do computador e da internet; 

- Emprestar jogos lúdicos e didáticos. 

- Promover a motricidade fina; 

- Alertar acerca dos perigos da internet; 

- “Aprender – brincando”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espaço exterior: uma arrecadação (ocupada com lenha destinada ao aquecimento da 

sala de atividades – fogão a lenha - e materiais de suporte ao processo educativo), um espaço 

com areia, um jogo da macaca desenhado no chão, um espaço com um cesto de basquetebol, 

estruturas fixas para subir, trepar, suspender e baloiçar, um quadro de ardósia e, ainda uma horta 

pertencente a ambas as salas de atividades do jardim-de-infância da póvoa do Mileu e a uma 

sala do jardim-de-infância do bairro do pinheiro, sendo tratada mais frequentemente pelos 

elementos da sala nº1 por ser a que mais se aproxima desta. 

Para utilizar no espaço exterior, existem conjuntos de utensílios de jardinagem (apenas 

manipuláveis por adultos), conjunto de utensílios para rega (regadores e mangueiras utilizados 

pelas crianças com auxílio de adultos), conjunto de material para as crianças brincarem na areia, 

carros de mão para as crianças, bolas, arcos e pneus (fixos ao chão). 

 

Ilustração 19 ‐ Computador e armário com 
material lúdico em suporte informático 

Fonte: Própria 
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Sentido Curricular: Atividades Cognitivas: 

- Atividade motora por excelência, de 

socialização e de expressão 

dramática; 

- Atividades estruturadas e livres de 

partilha entre pares ou grupo 

alargado. 

- Experiências físicas ativas: correr, saltar, 

baloiçar, esconder, entre outros; 

- Jogos coletivos onde se desenvolvem 

noções variadas: número, conjunto, 

espaciais, etc.; 

 

Horta  

Sentido Curricular: Atividades Cognitivas: 

- Familiarizar a criança com a natureza e os 

seus ritmos; 

- Contribuir para que aprendam a cuidar e a 

ter responsabilidade acerca de outros 

seres; 

- Desenvolver uma sensibilidade 

ambiental; 

- Criar a noção acerca dos tempos de 

alimentação e dos cuidados 

necessários a ter com outros seres 

vivos. 

 

 

 

 

  

Ilustração 20 ‐ Ringue de 
basquetebol 
Fonte: Própria 

Ilustração 22 ‐ Quadro de ardósia 
Fonte: Própria 

Ilustração 21 – Horta 
Fonte: Própria 
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Organização temporal da sala de atividades 

 A partir dos três/quatro anos de idade, a criança começa a preocupar-se muitas 

vezes com o tempo e sequência dos acontecimentos. Então, é importante que exista uma rotina 

coerente no jardim-de-infância. Segundo Hohmann, Banet e Weikartn (1979:81): 

Desde que tenha participado na sequência da rotina diária uma série de vezes e 

saiba o nome de cada uma das suas partes, a criança pode começar a 

compreender o horário do jardim de infância como uma série previsível de 

acontecimentos. Não precisa de depender de um adulto que lhe diga o que vai 

acontecer a seguir. 

Esta rotina deve atender a momentos de atividades individuais e de grupo; livres e 

orientadas e, anda de iniciativa da criança e do adulto. Devendo ainda estar bem definida não só 

no que respeita à percetível divisão dos seus momentos, como também às suas regras. 

No que concerne à gestão temporal desta sala de atividades, a sua rotina diária baseia-se 

na seguinte: 

Horas Atividades Grupo 
Tipo de 

atividade 
Iniciativa Local 

09h -  

10h 

Acolhimento 

 

Jogos livres 

Individual 

 

Pequeno/ Grande 

grupo* 

Livre Crianças 

Hall de entrada 

 

Sala de atividades 

10h –  

10h 40 

Higiene 

 

Lanche 

Grande Grupo Orientada 

Educadora e 

assistente 

operacional 

Casa de banho 

 

Sala de atividades 

10h40 

–  

11h10 

Reunião Grande Grupo Orientada Educadora Área da reunião 

11h10 

–  

11h40 

Atividades Grande grupo Orientada Educadora Sala de atividades 

11h40 

–  

12h 

Atividades Pequeno grupo Orientada Educadora Mesas de trabalho

12h –  Almoço Grande Grupo Orientada Animadoras Sala Polivalente 
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14h (CAF) 

14h –  

14h30 
Reunião Grande grupo Orientada Educadora Área da reunião 

14h30 

–  

15h30 

Atividades Pequeno grupo Orientada Educadora Mesas de trabalho

15h30 

–  

16h 

Atividades 

livres 

Pequeno/ grande 

grupo 
Livre Crianças 

Sala de 

atividades/ 

Espaço exterior 

*Dependendo do tipo de atividades escolhidas pelas crianças. 

 

Por norma, na reunião de segunda-feira, a educadora realiza um plano semanal com as 

suas crianças, a fim de ficar decidido em consenso com as mesmas quais as diversas atividades 

que pretendem realizar. Este é completo na sexta-feira, através do registo das atividades que 

foram realizadas e quais as que as crianças mais gostaram. 

Existe também um livro onde a educadora vai efetuando os registos das diversas 

atividades, acrescentando fotografias e fotocópias de alguns registos das crianças. 

Foi também estipulado com o grupo, no inicio do ano letivo, que: 

 Segunda-feira é dia de história (de ouvir uma história nova); 

 Terça-feira é dia de ginástica (expressão motora); 

 Quarta-feira é dia de tratar da horta e brincar no espaço exterior; 

 Quinta-feira é dia de teatro; 

 Sexta-feira é dia de realizar experiências; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 23 ‐ Plano semanal de 
atividades 

Fonte: Própria 
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Toda a rotina enunciada acima é extremamente flexível, sendo os horários tidos apenas 

como referência e orientação para segurança de todo o grupo em geral e de cada criança em 

particular, a fim de que a criança saiba sempre o que vai fazer a seguir, para que possa pensar 

antecipadamente na sua vontade (quando se trata de atividades livres), ou possa propor qualquer 

tipo de alteração se for essa a sua vontade (podendo posteriormente a educadora e/ou restante 

grupo não concordar com a proposta da criança e não ser efetuada nenhuma alteração). 
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1.3.2.  Caracterização do Grupo 

 

Observação das crianças do grupo 

 

O grupo de crianças observado é constituído por nove crianças, cinco do sexo feminino 

e quatro do sexo masculino, sendo que uma das meninas não compareceu no jardim-de-infância 

durante o período de observação, por se encontrar fora a cidade da Guarda. 

Das crianças observadas, duas têm três anos, duas têm quatro anos, três têm cinco anos 

e apenas uma tem seis anos. 

Uma das crianças de cinco anos sofre de graves problemas de saúde tendo-lhe sido 

diagnosticado Síndrome de Lowe, apresentando um atraso aos níveis da cognição, linguagem e 

crescimento físico, tendo ainda dificuldades na visão e audição (uma vez que a sua doença é de 

carácter óculo-cerebro-renal). Esta criança, quando divididas as crianças pelas respetivas idades 

para diversos trabalhos, é agrupada às crianças mais pequenas (as de 3 anos de idade), devido ao 

seu atraso referente aos níveis de cognição.  

Há uma criança que já tem seis anos e completa sete anos de idade durante este ano 

letivo. Ficou retida no jardim-de-infância uma vez que apresenta um atraso na linguagem 

expressiva, bem como dificuldade em controlar a sua saliva, babando-se frequentemente.  

A maioria das crianças vive perto do jardim-de-infância e todas estão inseridas na 

componente de apoio á família. 

Muitos agregados familiares possuem computador mas poucas crianças o utilizam 

regularmente. 

É um grupo bastante ativo, que apresenta algumas dificuldades em estar sentado, ser 

contrariados e esperar pela sua vez. São crianças que possuem pouco tempo de concentração e 

atenção dedicada a cada atividade. Têm também dificuldade no que respeita ao cumprimento de 

regras e, por vezes, são um pouco egocêntricas. 

Por outro lado, é um grupo que fica bastante agradado em realizar jogos de corrida, de 

construção e de “faz-de-conta”. Na maioria das vezes é notória a inter ajuda entre o grupo, 

principalmente por parte das crianças mais velhas para com as mais pequenas. Existem também 

crianças muito curiosas e com gosto de aprender que, por vezes, com determinadas questões, 

chamam a atenção dos colegas. 

No geral, as crianças encontram-se na fase de desenvolvimento da infância (período 

pré-operatório), devido às suas idades, sendo que, dentro desta fase, cada criança apresenta as 

suas próprias características. 
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As seguintes descrições foram retiradas através de observação direta, preenchimento do 

registo de observação da criança mais velha (COR), perfil de implementação do programa (PIP) 

e material fornecido pela educadora (nos casos referentes à criança com necessidades educativas 

especiais e à criança que ficou retida): 

MAF (3 anos) - Manifesta bastante interesse pelo jogo simbólico (nomeadamente pela 

arrumação do espaço “café”) dando bastante significado aos materiais e também por jogos de 

construção. Gosta de brincar com a colega MAL. Apenas reconhece a inicial do seu nome, não 

conseguindo ainda escrevê-la corretamente. Tem bastante controlo na sua motricidade fina, 

principalmente na picotagem, já começando a manusear a tesoura, apesar de se desconcentrar 

facilmente. Tem dificuldade em seguir ordens dos adultos bem como em cumprir regras de estar 

sentado e em silêncio durante uma atividade. Nem sempre termina a atividade por iniciativa 

própria. Demonstra autonomia nas idas á casa de banho. Expressa-se oralmente de forma 

percetível. 

MAL (3 anos) - É pouco faladora demorando a responder oralmente a uma pergunta, 

expressando-se mais na “casinha das bonecas”, que é o seu maior interesse. Já reconhece o seu 

nome, conseguindo copiá-lo de forma percetível. Gosta de brincar com o colega MAF. Revela 

autonomia nas idas à casa de banho. É interessada e conclui as suas atividades por iniciativa 

própria. Aceita facilmente regras dos adultos e mantém-se sentada sem qualquer problema. Não 

é muito ativa durante as atividades mas também não perturba os colegas. 

MFLC (4 anos) - Manifesta autonomia nas idas à casa de banho. É muito atenta às 

crianças mais novas, tentando ajudá-las diversas vezes. Por vezes, manifesta algum desconforto 

ao ver a mãe ir embora de manhã. Já reconhece o seu nome e sabe reproduzi-lo por escrito. 

Manuseia corretamente o lápis e o pincel. Tem uma boa expressão oral e demonstra prazer em 

recontar acontecimentos. Gosta muito de brincar na área do “faz-de-conta” (casinha das bonecas 

e café). Também demonstra interesse pelo computador. Por vezes termina uma atividade por 

iniciativa própria. 

MPCMN (4 anos) - Gosta de recontar acontecimentos expressando-se corretamente. 

Revela autonomia nas idas à casa de banho. Domina a expressão plástica nomeadamente 

desenhos a lápis e com pincel (utilizando muitos pormenores), pegando corretamente tanto no 

lápis como no pincel. Já reconhece e sabe escrever o se nome. Interessa-se bastante por jogos de 

mesa (puzzles), bem como pela área do “faz de conta” (casinha e café). Quando considera 

interessante é bastante ativa nas atividades. Normalmente termina uma atividade por iniciativa 

própria. 

ACMS (5 anos) - É conversadora, principalmente com os adultos, gostando de recontar 

acontecimentos. Tem uma boa expressão oral e mostra bastante interesse nas diversas 
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atividades. Demonstra independência nas idas à casa de banho. Pega corretamente no lápis e no 

pincel. Já reconhece e sabe escrever o seu nome. Gosta de participar ativamente nas diversas 

atividades e de mostrar os seus saberes. Demonstra interesse pela área do “faz de conta” 

(casinha das bonecas e café) e por jogos de classificação lógica. Na maioria das vezes termina 

as atividade por iniciativa própria. 

RENG (5 anos) - É interessado nas diversas atividades, principalmente na área das 

ciências, nomeadamente no que respeita a animais marinhos. Por outro lado a sua atenção e 

concentração são pouco duradouras. Expressa-se corretamente apesar de ainda fazer alguma 

confusão nas noções temporais (ontem e amanhã). Manifesta autonomia nas idas à casa de 

banho. Manuseia corretamente o lápis, o pincel e a tesoura. Reconhece e escreve corretamente o 

seu nome. O seu maior interesse é jogar computador. 

JPRG (5 anos) - Esta criança apresenta Síndrome óculo-cérebro-renal (Síndrome de 

Lowe) e atraso de desenvolvimento global. Foi integrada no grupo de crianças com 

Necessidades Educativas Especiais (NEE), tendo o apoio de uma educadora de educação 

especial que, em conjunto com a educadora de infância titular, reavaliam e adaptam quando 

necessário anualmente o seu PEI (plano educativo individual).  

Apresenta algumas dificuldades de comunicação oral e expressiva, nomeadamente na 

articulação de palavras, omitindo ou substituindo fonemas. Não termina atividades por iniciativa 

própria e, por vezes, mesmo com o acompanhamento do adulto, a finalização de uma atividade é 

complicada. Apresenta alguma autonomia nas idas à casa de banho, necessitando sempre de um 

adulto ao seu lado para o incentivar (consegue despir e vestir as calças e lavar as mãos sozinho 

mas nem sempre o faz de livre vontade, por preguiça, tenta desistir para que o ajudem). Realiza 

atividades de jogo simbólico, entrando por vezes em conflito com os colegas e desejando muitas 

vezes ser “o cão”. Participa nas atividades do grupo, tendo em atenção o seu nível de 

desenvolvimento e as suas capacidades. 

MALB (6 anos) - Esta criança encontra-se retida, uma vez que, no ano anterior, era uma 

criança um pouco imatura para a sua idade, apresentando algumas dificuldades na concentração, 

no tempo de atenção, na comunicação, no raciocínio lógico e ainda não tinha despertado 

totalmente para a descoberta de novos saberes e para o “aprender” pelo que os pais concordaram 

que seria benéfico permanecer mais um ano no jardim-de-infância. 

Por ser a criança mais velha do grupo, foi aquela em que aplicámos o Registo de 

observação da criança (COR), cujos resultados se encontram em anexo. 

Frequenta o jardim-de-infância desde os três anos mas falta todas as segundas-feiras 

devido a passar os fins de semana e as segundas-feiras com o pai. Está integrado no grupo e é 

bem aceite por todos. Participa nas atividades propostas, mas perde rapidamente o interesse e a 



I – Enquadramento Institucional	
 

Mestrado em Educação Pré-escolar e Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico 

Carolina Valente  36 

 

4

5

Idades das Mães

21-24

30-40 5

4

Idades dos Pais 

26-30

30-40

1

2

3

2

1

Habilitações das Mães

licenciatura

12º ano

9º ano

6º ano

4º ano

1

2

3

2

1

Habilitações dos Pais

licenciatura

12º ano

9º ano

6º ano

4º ano

concentração distraindo-se e, por vezes, perturbando os colegas do lado. Reconta um 

acontecimento ou notícia, apesar de apresentar algumas dificuldades na comunicação oral, 

demonstrando confusões temporais (ontem e amanhã), bem como tem dificuldade em manter 

um discurso coerente, mudando frequentemente de tema ao longo da mesma conversa. É 

autónomo nas idas à casa de banho. Presta atenção ao lançamento da atividade mas distrai-se 

facilmente, tendo dificuldades em finalizar as atividades. Solicita pouco o apoio do adulto 

(optando por desistir). Gosta de incomodar e perturbar a atenção dos colegas durante as 

atividades. Tem preferência pelos jogos de construção e pelo “faz de conta” (no café diz que 

imita o próprio pai e na casinha quer sempre ser ele o pai). Manuseia corretamente o lápis, a 

caneta e o pincel, demonstrando alguma dificuldade em manusear a tesoura. Reconhece e sabe 

escrever corretamente o seu nome, reconhecendo algumas das suas letras individualmente. No 

computador manuseia corretamente o rato em jogos didáticos. 

Seguem-se quatro gráficos que caracterizam as idades e habilitações literárias das mães 

e pais das crianças deste grupo de atividades: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Através da observação dos gráficos apresentados, podemos concluir que a maioria das 

mães tem entre 30 a 40 anos, enquanto a maioria dos pais tem entre 26 a 30 anos de idade. No 

que concerne às habilitações literárias das mães, podemos averiguar que a maioria tem o 9º ano 

de escolaridade, enquanto a maioria dos pais se divide entre 6º, 9º e 12º ano de escolaridade.  

Gráfico 1 ‐ Idades das mães das crianças Gráfico 2 ‐ Idades dos pais das crianças

Gráfico 3 ‐ Habilitações das mães das 
crianças 

Gráfico 4 ‐ Habilitações dos pais das crianças
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1.4. Agrupamento de Escolas da Área Urbana da Guarda 

 

A escola EB1 de Santa Zita pertence à da Rede Pública do Ministério da Educação, 

mais especificamente ao agrupamento de escolas da área Urbana da Guarda, do qual fazem 

parte catorze estabelecimentos de ensino, quatro jardins-de-infância e dez escolas básicas, sendo 

a escola básica de Santa Clara a sua sede. 

 

1.5. A Escola Básica de Santa Zita 

 

A escola situa-se na Rua Pedro Álvares Cabral, pertencente à freguesia se São Vicente. 

Está próxima do centro comercial da cidade, bem como da central de camionagem, integrada 

numa zona com diversas casas habitacionais que apresentam construções um pouco antigas mas 

bem preservadas. 

Esta instituição tem um edifício do tipo CU 3 (Plano Centenário Urbano 3). O seu 

primeiro ano de funcionamento data ao ano letivo 1971/72 e as suas instalações encontram-se 

divididas em três pisos. 

No rés-do-chão encontramos: 

- Biblioteca escolar Virgílio Afonso a funcionar desde o ano letivo 2002/03, que 

disponibiliza o seu espaço e recursos promovendo atividades a toda a comunidade 

educativa da referida escola; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 24 ‐ Entrada da Biblioteca escolar
Fonte: Própria 

Ilustração 25 ‐ Biblioteca (1) 
Fonte: Própria 
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- Unidade de Apoio Especializado a Alunos com Multideficiência cuja função é 

prestar apoio pedagógico a crianças com esta problemática e com objetivo de 

“tornar real o conceito da escola inclusiva garantindo a estas crianças uma 

educação para todos que é preconizada a nível internacional” (in Projeto Educativo 

do Agrupamento de Escolas da Área Urbana da Guarda, p. 15); 

- Salão polivalente, utilizado para aulas de Expressão e Educação Físico-motora, 

Atividades de Enriquecimento Curricular, dias festivos comemorados pela escola, 

bem como espaço de recreio quando as condições climatéricas não permitem a 

saída para o exterior; 

- Casa de banho para meninos. 

 

 

 

 

 

-  

-  

-  

 

 

 

 

 

Ilustração 27 ‐ Biblioteca (3) 
Fonte: Própria 

Ilustração 26 ‐ Biblioteca (2) 
Fonte: Própria 

Ilustração 29 ‐ Salão Polivalente 
Fonte: Própria 

Ilustração 28 ‐ Material desportivo (1) 
Fonte: Própria 
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Os pisos 1 e 2 são constituídos por um hall e um comprido corredor onde todas as salas 

se encontram apenas de um lado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No primeiro piso existem: 

- 3 salas de aula; 

- 2 salas específicas – uma de Apoio Educativo e outra de Ensino Especial; 

- 1 saída de emergência; 

- 1 compartimento para a caldeira, onde também está guardado algum material 

didático para utilização de toda a comunidade escolar; 

- 1 vestuário e casa de banho para adultos; 

- 1 dispensa com material de reprografia. 

 

 

 

 

Ilustração 30 ‐ Material desportivo (2) 
Fonte: Própria 

Ilustração 31 ‐ Casa de banho dos meninos 
Fonte: Própria 

Ilustração 32 ‐ Hall Piso 1 
Fonte: Própria 

Ilustração 33 ‐ Hall Piso 2 
Fonte: Própria 
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O segundo piso é constituído por: 

- 4 salas de aula; 

- 1 sala de Centro de Recursos de Tecnologias de Informação e Comunicação 

para a educação Especial da Guarda, que tem como principal função a 

realização da avaliação e apoio técnico a crianças de todo o distrito da Guarda 

com necessidades educativas especiais de caráter permanente; 

- 2 saídas de emergência; 

- 1 dispensa e casa de banho para adultos; 

- Reprografia escolar; 

Ilustração 34 ‐ Vestuário Piso 1 
Fonte: Própria 

Ilustração 35 ‐ Casa de banho 
adultos Piso 1 
Fonte: Própria 

Ilustração 36 ‐ Material de 
reprografia Piso 1 
Fonte: Própria 

Ilustração 37 ‐ Corredor Piso 1 
Fonte: Própria 
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- Casa de banho para meninas; 

- Casa de banho para pessoas com deficiência motora; 

 

 

 

Ilustração 38 ‐ Sala CRTIC Piso 2 
Fonte: Própria 

Ilustração 39 ‐ Dispensa Piso 2 
Fonte: Própria 

Ilustração 42 ‐ Casa de banho 
para adultos Piso 2 

Fonte: Própria 

Ilustração 41 ‐ Fotocopiadora 
Reprografia Piso 2 
Fonte: Própria 

Ilustração 40 ‐ Corredor Piso 2 
Fonte: Própria 
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Espaço exterior, acessível a partir do rés-do-chão e segundo piso, é composto por: 

- Polidesportivo: campo de futebol e cesto de basquetebol; 

- Um pequeno recreio coberto; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Espaço livre, amplo e descoberto; 

- Dois parques infantis: um ao nível do rés-do-chão e outro ao nível do segundo 

piso; 

- Escadas; 

- Gradeamento em toda a volta. 

 

 

 

 

Ilustração 43 ‐ Casa de banho para pessoas 
com deficiência motora e Casa de banho para 

meninas 
Fonte: Própria 

Ilustração 44 ‐ Espaço exterior Piso 2 Campo 
de futebol (lado esquerdo) 

Fonte: Própria 

Ilustração 45 ‐ Espaço exterior Piso 2 Cestos 
de basquetebol e recreio coberto 

Fonte: Própria 
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São ainda de salientar algumas necessidades do espaço escolar tal como é referenciado 

no projeto educativo do respetivo agrupamento (AESM  –  Projecto  educativo  2011‐2014): a 

escola básica de Santa Zita carece da instalação de uma plataforma elevatória que facilite a 

mobilidade das crianças que frequentam a unidade de multideficiência, de forma a facilitar o 

acesso aos espaços de sala de aula e centro de recursos TIC, uma vez que a sala de 

multideficiência se encontra no rés-do-chão e o centro de recursos TIC no segundo piso e a 

deslocação só é possível por intermédio de escadas devido à inexistência de rampas tanto no 

interior como no exterior do espaço escolar. Denotando que não está de acordo com o ponto 4 

do Artigo 39 da Lei de Bases do Sistema Educativo onde menciona que Na concepção dos 

edifícios e na escolha do equipamento devem ser tidas em conta as necessidades especiais dos 

deficientes. 

No que diz respeito aos recursos humanos desta instituição, 7 professores titulares de 

turma, 2 professores de apoio, 6 assistentes operacionais e, ainda, 2 professores no CRTIC e, na 

UAEAM 3 professores e 2 assistentes operacionais. Estão inscritas 140 alunos. 

Ilustração 46 ‐ Espaço exterior Piso 2 
Fonte: Própria 

Ilustração 47 ‐ Espaço exterior rés do chão 
Fonte: Própria 

Ilustração 48 ‐ Escadas exteriores 
Fonte: Própria 
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O horário escolar é das 9h até às 12h e das 14h às 16. Por outro lado, entre as 16h e as 

18h, existem Atividades de Enriquecimento Curricular (opcionais). A maioria dos alunos que 

frequentam este estabelecimento de ensino está simultaneamente inscrita numa instituição 

particular de Atividades de Tempos Livres situada junto à escola, onde almoçam e para onde se 

deslocam desde que findadas as atividades da escola até os encarregados de educação terem a 

possibilidade de os ir buscar, até às 19h. 
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Ficha – Síntese da Caraterização Institucional 

Observação realizada por: Ana Porteiro e Carolina Valente 

Data: 10/10/2012 

Situação 

Geográfica 

A escola situa-se perto do centro comercial da cidade, com entradas pela rua 

Pedro Álvares Cabral e Rua General Pinto Monteiro 

Instalações Edifício: 

Plano Centenário Urbano 

- 3 pisos; 

- 7 salas de aula; 

- 3 salas específicas: sala de apoio educativo, sala de ensino especial, sala 

de Centro de Recursos de Tecnologias de Informação (CRTIC) para a 

Educação Especial da Guarda (Distrital); 

- 5 grupos de instalações sanitárias: 2 para os alunos, 2 para adultos, 1 para 

pessoas com deficiência motora; 

- 1 polivalente; 

- 1 polidesportivo; 

- 1 pequeno recreio coberto; 

- recreio descoberto amplo; 

- 2 parques infantis; 

- Escadas exteriores; 

- 1 biblioteca escolar; 

- 1 Unidade de Apoio Especializado a Alunos com Multideficiência 

(UEAM); 

- 3 saídas de emergência; 

- 1 compartimento com a caldeira; 

- 1 reprografia; 

- 1 vestuário de adulto; 

- 2 dispensas. 

Material 

Existente 

O que é fornecido pelo Ministério de Educação acrescido daquele que 

pertence ao professor. 

Lista detalhada no quadro apresentado abaixo. 

Funcionamento Horário: 

Aulas: 

- Das 9h às 12h e das 14h às 16h. 
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Atividades de Enriquecimento Curricular: 

- Das 16h às 18h. 

Reuniões de Conselho pedagógico mensais. 

População 

Escolar 

Docentes: 

- 7 professores titulares de turma 

- 2 professores de apoio 

Alunos: 

- 140 

Pessoal não docente: 6 

CRTIC 

Docentes: 2 

UEAM 

Docentes: 3 

Pessoal não docente: 2 

Observações Falta de rampas ou plataforma elevatória, que permita a mobilidade interna 

de crianças com multideficiência. 

A escola recebeu este ano letivo 6 estagiárias do Instituto Politécnico da 

Guarda. 
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Inventário de material existente na escola: 

Material 

escolar 

Giz (branco e cor); Bostik; Canetas; Lápis; Borrachas; Fita-cola; Réguas; 

Afias; Caixas Chips; Apagadores; Fita autoadesiva para calafetagem; 

Agrafos; Lápis de cor; Tesoura; Envelopes; Papel: Crepe; Caderno de lustro; 

Toner; Agrafador para tábuas. 

Material de 

ciências 

experimentais 

Cronómetro digital; Placa elétrica de aquecimento; Almofariz de porcelana 

com pilão; Provetas de plástico; Copos de plástico; Agitador/ Vareta de 

plástico; Funil de plástico; Balão erlenmeyer de plástico; Lâmpada – foco; 

Termómetro digital; Tina de plástico; Mini-estufa com tampa transparente; 

Recipiente de plástico; Tabuleiro de plástico; Prensa para comprimir (Rolo); 

Prensa para folhas e plantas; Caixa de insetos; Copos de plástico graduados; 

Lamparinas; Suporte de tubos de ensaio 

Material 

didático das 

diferentes 

áreas 

Livros de Leitura e escrita; Material de construção; Placard dos alimentos; 

Jogo “As vozes dos animais”; Jogo “Cadeias alimentares”; Jogos de 

correspondência; Jogos de conjuntos; Jogo das Aves; Jogo das Flores; Capas 

impermeáveis; Letras manuscritas; Quadros do “Corpo Humano”; Mapas do 

“Reino Animal”; Cenários temáticos da Selva, da Quinta, da Cidade; Cenário 

temático do Mercado; Cenário temático do Aeroporto; Cenário temático do 

Espaço; Quadros: Sistemas respiratório, circulatório e auditivo; Globo 

terrestre; Esponjas e picos; Gravadores; Micado; Folha de cortiça. 

Material 

específico de 

expressões 

Xilofone; Chocalhos; Pincéis; Tintas; Papel celofane; Barro; Arcos; Pinos; 

Raquetes; Bolas de: futebol, andebol, basquetebol, ténis; Bolas de esponja; 

Cordas; Bomba de pressão de ar para enchimento; Aparelhagem; Microfone; 

Colunas; Caixa chinesa; Jogo de sinos e clavas; Maracas; Pandeireta; Pratos; 

Reco-reco; Tamborins. 

Material 

específico de 

matemática 

Esquadros; Transferidores; Compasso; Ábacos; Balança de pratos iguais; 

Pesos; Tangram; Barras de cuisenaire; Algarismos móveis (íman); Blocos 

lógicos. 
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1.3.1. A Sala de Aula 
 

Organização espacial da sala de aula  

 

Como referem Neves, Martins e Moyles, 1992, citados por Martins e Niza, 2007, a 

forma como o professor organiza a sala de aula vai condicionar o tipo de trabalho que nela se 

pode desenvolver. 

Assim, prever espaços diversificados de trabalho é fundamental para poder responder 

às múltiplas necessidades de ensino aprendizagem. (Arends, 1995 citado por Martins e Niza, 

2007, p. -233)  

 

 

Ilustração 51 Planta da Sala de aula 
Fonte: Própria 
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Legenda: 

1 – Quadro duplo, ardósia e branco 

2 – Mesas dos alunos do 1º ano de 

escolaridade 

3 – Mesas dos alunos do 3º ano de 

escolaridade 

4 – Cadeiras de madeira 

5 – Computador e impressora 

6 – Secretária da professora 

7 – Cadeiras almofadadas 

8 – Caixa métrica de matemática 

9 – Estante – Espaço da leitura 

10 – Armário 

11 – Caixote do lixo 

13 – Armário embutido 

14 – Placard branco 

15 – Placard de cortiça 

16 – Porta 

 

 

 

A sala localiza-se no 1º piso da escola e é a segunda sala, a sala é bem iluminada, os 

mobiliários encontram-se em bom estado e são de fácil limpeza, contém mesas e cadeiras de 

madeira, cadeiras almofadadas, secretária da professora, três placards de cortiça, um placard 

branco, dois armários, um espaço da leitura, uma caixa métrica com material didático de 

matemática, um quadro duplo desdobrável, de um lado quadro de ardósia do outro quadro 

branco e uma mesa com computador e impressora. 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 50 ‐ Sala de aula 
Fonte: Própria 

Ilustração 49 ‐ Sala de aula (1) 
Fonte: Própria 
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As mesas dos alunos do 1º ano encontram-se em U, esta disposição atribui um lugar de 

destaque ao professor, permitindo-lhe liberdade de movimento, dando-lhe acesso rápido ao 

quadro e possibilitando a sua entrada dentro do U sempre que necessite de estabelecer contato 

mais próximo com algum aluno (Teixeira & Reis, 2012:176), contudo este arranjo provoca uma 

distância física entre os alunos.  

Os alunos do 3º ano sentam-se em grupo, esta disposição torna-se útil para a discussão 

em grupos, para a aprendizagem cooperativa e/ou para outras tarefas realizadas em pequeno 

grupo (Teixeira & Reis, 2012:174) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organização temporal da sala de atividades 

 

No que concerne ao horário da escola, este está organizado da seguinte forma: 

 Os dois primeiros tempos iniciam-se às 9h00 e terminam às 10h30; 

 O intervalo da manhã realiza-se entre as 10h30 e as 11h00; 

 O último tempo do período da manhã dura entre as 11h00 e as 12h00. 

 Entre as 12h00 e as 14h00 realiza-se o período de almoço; 

 Dois tempos de atividades letivas, das 14h00 às 16h, com intervalo de 10 

minutos entre os mesmos; 

 Dois tempos, de componente não letiva, entre as 16h10 e as 17h50 (com 

intervalo de 10 minutos), para realização de Atividades de Enriquecimento 

Curricular, sendo estas opcionais. 

Referindo o total de horas lecionadas estas são trinta e cinco semanais, sendo que os 

períodos de componente letiva somam um total de vinte e cinco: oito tempos de português e 

Ilustração 52 ‐ Disposição das mesas dos 
alunos de 1º ano 
Fonte: Própria 

Ilustração 51 ‐ Disposição das mesas dos 
alunos de 3º ano 
Fonte: Própria 
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matemática, cinco de estudo do meio, um tempo de expressão e educação físico-motora e três de 

expressões artísticas, estando estes repartidos em uma hora para educação e expressão plástica, 

uma para educação e expressão dramática e uma hora para educação e expressão musical. Por 

outro lado, os períodos de componente não letiva somam um total de dez tempos semanais. 

A professora titular de turma contém ainda no seu horário oito tempos para reuniões e 

trabalho individual, sedo as reuniões marcadas com quarenta e oito horas de antecedência e dois 

tempos reservados para “Trabalho de Escola”, onde a mesma permanece na sala de aula e se 

disponibiliza a receber os encarregados de educação que necessitem algum esclarecimento. 

Podemos visualizar, em baixo, o horário da turma onde realizámos a nossa Prática de 

Ensino Supervisionada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 53 ‐ Horário da turma 
Fonte: Professora cooperante 
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1.3.2. Caracterização da Turma 

 

Cada indivíduo é um ser único no mundo, não existindo duas pessoas iguais. Desta 

forma, é necessário conhecer a turma com que trabalhamos, ou seja, as características de cada 

um dos seus alunos. Citando Arends (2008:109): Um grupo/turma pode ser visto como um 

sistema em desenvolvimento com a sua própria estrutura, organização e normas. As turmas 

podem parecer semelhantes à distância ou no papel, mas, na realidade cada uma é tão única 

como uma impressão digital”. 

A turma onde realizámos a nossa Prática de Ensino Supervisionada é constituída por 

treze alunos, sendo nove alunos do primeiro ano e quatro do terceiro ano. 

Integram a mesma, 9 raparigas e 4 rapazes, um dos quais sem qualquer frequência, com 

idades compreendidas entre os cinco e os oito anos.  

Enquanto o grupo do terceiro ano se mantêm do ano letivo transato, todos os alunos do 

primeiro ano frequentam a escola pela primeira vez, sendo que apenas dois elementos não 

frequentaram o Jardim de Infância. 

Para além da criança em abandono, duas outras apresentam baixo índice de frequência 

na escola. 

Como é defendido Tavares et al (2007) os alunos desta turma encontram-se no período 

escolar, cinco/seis aos onze/doze anos de idade, neste período ocorrem diversas transformações, 

as crianças obtêm mais capacidades, retêm mais informação, alteram comportamentos e 

pensamentos e ainda apresentam pequenas mudanças a nível motor. 

 

Desenvolvimento cognitivo: 

Nesta fase as crianças demonstram grande capacidade e rápida compreensão e 

aprendizagem, denota-se também que estas conseguem memorizar e repetir diversos conteúdos 

e alcançam o sentido do “jogo do pensamento”, ou seja, encaram o pensamento e a 

aprendizagem como um desafio intelectual, pois começam a compreender que o pensamento 

envolve a planificação, a procura, de uma lógica de ação, a construção de alternativas e a 

consistência na resolução (Berger, 2000, citado por Tavares et al, 2007:59). 

Segundo Piaget (s/d) referenciado por Tavares et al (2007) as crianças no período 

escolar estão num período de desenvolvimento pensamento concreto, isto é, encontram-se no 

estádio das operações concretas. 

Nesta fase, como é possível verificar no quadro 1, o pensamento altera de um 

pensamento rígido, estático, egocêntrico e intuitivo para um pensamento menos egocêntrico, 
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flexível, reversível, não limitado ao aqui e agora e marcado pela procura de relações causa-

efeito. 

 

Estádio cognitivo Período etário Características do pensamento 

Pré-operatório 2-5/7 anos 

Rígido e estático; Irreversível; Focalizado no aqui 

e agora; Centrado numa dimensão; Egocêntrico; 

Focalizado na evidência sensorial; Intuitivo. 

Operatório 

Concreto 
5/7-12 anos 

Flexível; Reversível; Não limitado ao aqui e 

agora; Multidimensional; Menos egocêntrico; 

Marcado pelo uso da inferência lógica; Marcado 

pela procura de relações causa-efeito. 

Quadro 1 ‐ Comparação entre o pensamento pré‐operatório e o operatório‐concreto segundo Piaget, adaptado 
de Tavares et al (2007) 

Devido a estas alterações no desenvolvimento cognitivo, a criança neste período já é 

capaz de compreender a relação entre a parte e o todo, a noção de tempo, de espaço e de 

velocidade, de realizar operações de classificação e seriação e de adquirir a conservação do 

número (Monteiro & Santos, 1996, citados por Tavares et al, 2007:60). 

A transição e evolução do pensamento pré-operatório para o pensamento operatório-

concreto não acontecem subitamente, nem de forma igual para todas as crianças. Cada criança 

desenvolve-se e evolui ao seu próprio ritmo dentro de cada estádio ou período, sendo possível 

observar numa mesma turma, dentro da mesma faixa etária, alunos em diferentes estádios. 

Como preconizam Tavares et al (2007) à medida que a criança explora o ambiente físico, vai-se 

questionando e tentando obter possíveis respostas, adquirindo um tipo de pensamento mais 

complexo e evoluído. 

 

Desenvolvimento motor: 

Durante o período escolar não existem grandes transformações a nível físico, é nesta 

fase que o crescimento é mais lento, contudo é uma fase muito importante para a aquisição de 

múltiplas habilidades motoras e de aperfeiçoamento das mesmas. Os rapazes e raparigas 

demonstram deter os mesmos potenciais motoros. 

Neste período escolar, como defendem Tavares et al (2007), é fundamental uma 

aquisição e seguidamente um aperfeiçoamento e desenvolvimento da motricidade grossa e fina 

para a prática de atividades e de diversas aprendizagens escolares. 

Desenvolvimento psicossocial 
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Na idade escolar a criança interage com diversas pessoas da comunidade onde está 

inserida, com colegas de turma e da escola, vizinhos, professores, os pais, familiares e outros 

adultos. É com esta interação que a crianças descobre novos conceitos, regras, valores e adquire 

novas ideias, pensamentos e amizades. 

Ao longo deste período a forma como a criança vê e compreende o mundo social que a 

rodeia, vai permitir que esta encontre respostas e se defina como membro de uma sociedade. 

Freud (s/d) citado por Tavares et al (2007) define esta fase escolar como estádio de 

latência. Neste estádio, ocorre na criança uma espécie de esquecimento de acontecimentos e 

sensações experienciadas em anos anteriores, este processo é denominado por amnésia infantil, 

proporciona-se também, nesta fase, um desenvolvimento de múltiplas capacidades e 

aprendizagens escolares, sociais e culturais. 

Outra perspetiva sobre este período no desenvolvimento psicossocial é a de Freud (s/d) 

mencionado por Tavares et al (2007), este defende que a questão central nesta fase é a vivência 

do conflito psicossocial indústria versus inferioridade, é utilizada a palavra indústria por estar 

ligada à produção, simboliza na criança a produtividade, desenvolvimento, aprendizagem, 

competência e recompensa pelo saber e empenho. A inferioridade está relacionada com a 

insegurança das novas capacidades, fraca autoestima e sentimento de inadequação no seu 

mundo social. 

Um marco muito importante na idade escolar é a formação de amizades, é através desta 

que se produzem diferentes estratégias de interação social, que aumentam a autoestima e 

aprendem diferentes realidades e interesses. Os amigos vão se tornar cada vez mais 

fundamentais na vida das crianças. 

 

Estudo Sócio - Cultural 

 

O meio em que as crianças estão inseridas, mas principalmente as famílias, determinam 

as suas caraterísticas, exercendo influências decisivas para despertar na criança o interesse pelo 

ensino, a valorização da escola e as expetativas em relação ao futuro. 

De facto, uma criança que seja pouco estimulada, que tenha baixas expetativas e que os 

pais não se interessam pela sua escolaridade, dificilmente terá sucesso escolar na construção da 

sua aprendizagem ao longo dos anos. 

Assim, bem como preconiza Wassermann (1990:20), são os adultos que 

criam as condições que constituem o terreno de crescimento de crianças 

confiantes na sua capacidade de realização afectiva. Estas condições incluem, 
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evidentemente, a segurança física e o bem-estar da criança, bem como um 

ambiente afectivo propício, o respeito pelas crianças como pessoas e pelo seu 

direito a fazer as suas próprias escolhas, oportunidades para um 

desenvolvimento activo em tarefas que constituem um desafio intelectual, e 

oportunidades para uma actividade lúdica criativa e investigativa. 

É no seio familiar que a criança aprende a falar, a distinguir o bem do mal, o certo do 

errado. Sendo também aqui que ela ouve falar da escola e do professor, de forma positiva ou 

negativa. Todas estas vivências determinam a forma como aluno vê a escola, as relações com o 

professor, com os colegas e com os próprios meios e suportes de aprendizagem. 

Após a análise das fichas biográficas de todos os elementos da turma, é possível 

constatar que as famílias pertencem a um grupo sócio – cultural de nível médio. 

 

 

 

 

 

 

 

Relativamente ao número de irmãos, podemos observar no gráfico acima que 

maioritariamente, os elementos deste grupo têm apenas um irmão, sendo que dois alunos são 

filhos únicos, três alunos têm dois irmãos e apenas um aluno tem três irmãos. 

A existência de livros em casa, a leitura de jornais e revistas, a frequência de espaços 

culturais constituem indicadores valiosos de práticas culturais que influenciam positivamente o 

sucesso escolar. Um clima familiar propício modela a personalidade das crianças, assegurando-

lhe, em grande medida, uma maior disponibilidade para desenvolver processos mentais, sendo 

que neste grupo apenas quatro famílias dispõem destes indicadores. 

No que concerne aos pais, analisámos as respetivas idades e habilitações, acerca dos 

quais se seguem quatro gráficos representativos 

Habilitações das mães e pais: 

 

2

6
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Número de Irmãos

0
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s
1
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Gráfico 5 ‐ Número de irmãos dos alunos 
Fonte: Professora cooperante 
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Depois de analisados os gráficos, podemos concluir que a maioria das mães possuem 

como habilitação o terceiro Ciclo do Ensino Básico e Ensino Secundário, enquanto a maioria 

dos pais se divide entre o primeiro Ciclo do Ensino Básico e o Ensino Secundário. 

Não se verificam, no grupo, necessidades económicas que indiciem carências básicas, 

no entanto existe uma criança que não adquiriu os manuais escolares. 

 

Comportamento dos alunos 

 

Segundo informações da professora cooperante, após um mês de aulas registaram-se 

progressos significativos a nível comportamental, na maioria das crianças, sendo o maior 

obstáculo a imaturidade, ainda notória em alguns alunos. 

Foi entregue um “mapa comportamental mensal” a cada aluno para, no final de cada 

dia, a professora indicar qual o respetivo comportamento e o encarregado de educação assinar. 

Neste “mapa”, cada aluno regista, colorindo, de que forma a professora considera o seu 

comportamento durante o dia. Este pode ser mau, razoável ou bom, sendo colorido 

respetivamente de vermelho, amarelo ou verde. 

No final do mês, a professora guarda os mapas de toda a turma. 

 

Apreciação Global de Cada Aluno 

 

As seguintes descrições foram retiradas através da nossa observação direta, bem como 

do diálogo e material fornecido pela professora cooperante. 

Todos os alunos são comunicativos, à exceção de uma aluna de terceiro ano que é 

bastante inibida. Por outro lado, excetuando uma aluna de primeiro ano que falta bastante à 
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Gráfico 6 ‐ Habilitações das mães dos alunos
Fonte: Professora cooperante 

Gráfico 7 ‐ Habilitações dos pais dos alunos
Fonte: Professora cooperante 
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escola, todos os restantes são assíduos e pontuais. Segue-se uma caraterização mais 

pormenorizada de cada um dos elementos constituintes desta turma. 

Alunos de 1º ano: 

ACAD - É uma aluna comunicativa, espontânea e colaborante; Participa nas atividades 

que lhe são propostas, sendo bastante autónomo, organizada e criativa; Por norma respeita as 

regras e é responsável; Demonstra ser uma criança alegre. 

JPSM – É um aluno que colabora com os colegas quando necessário, sendo bastante 

participativo, autónomo e organizado; É espontâneo, sociável e observador, revelando 

responsabilidade e criatividade; Demonstra ser alegre e é respeitador. 

MBRFR - É uma criança alegre e extremamente expressiva; Participa e colabora 

quando lhe é solicitado, sendo espontânea, sociável, observadora, criativo e respeitadora. 

MCT - É uma aluna bastante atenta, calma, responsável e respeitadora; É colaborativa, 

participativa e autónoma; Demonstra ser uma criança alegre e sociável. 

MSC - É uma aluna criativa mas bastante impulsiva; Demonstra ser uma criança alegre 

mas egoísta, sendo por vezes agressiva. 

MTF - É um aluno participativo mas ansioso e impulsivo; Demonstra ser uma criança 

alegre mas agressiva. 

SFS - É uma aluna atenta, calma, responsável e respeitadora; É colaborativa, 

participativa, observadora e organizada; Demonstra ser uma criança alegre e sociável. 

TCF - É uma aluna que falta com frequência à escola; É espontânea e impulsiva; 

Apesar de demonstrar ser alegre, os seus atos para com os colegas revelam uma criança 

agressiva. 

Alunos de 3º Ano: 

AISBRB - É uma aluna extremamente responsável, atenta, calma e observadora; 

Colabora e participa nas atividades sempre que lhe é proposto, sendo autónoma, organizada, 

criativa e respeitadora; É uma criança expressiva, que demonstra ser alegre e sociável. 

BARF - É uma aluna respeitadora e observadora, mas ansiosa e um pouco egoísta; 

Revela pouca responsabilidade e alguma desorganização; Participa e colabora nas atividades 

propostas, sendo autónoma e criativa; Demonstra ser uma criança alegre mas, por vezes, inibida. 

RRT - É a única aluna pouco comunicativa e bastante inibida e ansiosa, sendo 

simultaneamente uma criança calma; É respeitadora e colabora nas atividades propostas, sendo 

autónoma e organizada; Demonstra ser uma criança sociável. 

RMR - É um aluno colaborante, participativo e espontâneo; Por ser impulsivo por vezes 

torna-se um pouco agressivo e egoísta. 
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A nossa Prática de Ensino Supervisionada I foi realizada no jardim-de-infância da 

Póvoa do Mileu, num grupo de oito crianças cujas idades variavam entre os três e os seis anos 

de idade. 

As professoras supervisoras foram a Dr.ª Filomena Velho e Dr.ª Francisca Oliveira, 

sendo a educadora-de-infância cooperante a Educadora Ana Terras. 

No que concerne à Pratica de Ensino Supervisionada II foi realizada na escola básica de 

Santa Zita, numa turma com oito elementos de primeiro ano de escolaridade e quatro de 

terceiro. Trabalhámos com o grupo de primeiro ano, juntando ambos para as atividades de 

expressões. 

As professoras supervisoras foram a Dr.ª Urbana Bolota e Dr.ª Florbela Rodrigues, 

sendo a professora cooperante a Professora Maria da Purificação Quinaz. 

Desta forma, segue-se uma exposição do nosso trabalho em ambas as Práticas de Ensino 

Supervisionadas. 

Na PES I será apresentado o trabalho semanal, enquanto na PES II, além de semanal, 

este será apresentado por áreas disciplinares: Português, Matemática, Estudo do Meio, 

Expressões Artísticas (Expressão e Educação Plástica, Expressão e Educação Dramática) e 

Expressão e Educação Físico-Motora. 
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2.1 Prática de Ensino Supervisionada I (PES I) 

 

Durante o período de estágio neste ciclo de ensino realizámos planificações semanais, 

partindo das temáticas indicadas pela educadora de infância titular do grupo. 

Desta forma abordámos os seguintes conteúdos: dia do pai; dia da mãe; dia da liberdade 

(25 de abril de 1974); educação para a cidadania (a vida em comunidade); diferenças entre o 

meio rural e urbano; prevenção e segurança rodoviária e doméstica (perigos dentro de casa); os 

cinco sentidos; a roda dos alimentos; santos e marchas populares; promoção para a saúde; 

conteúdos na área da biologia: as plantas e as aves. 

Abordámos todas as áreas disciplinares em todas as semanas de regência. Portanto, 

todas as nossas planificações contêm “área de expressão e comunicação”; “área de formação 

pessoal e social” e “área do conhecimento do mundo”. 

Começando por referir a área de formação pessoal e social, tratámos assuntos referentes 

aos valores morais e cívicos; direitos e deveres; respeito por si próprio e pelos colegas, 

incluindo o respeito por regras e cooperação com colegas e restantes membros da sociedade. 

estes assuntos são extremamente importantes no jardim-de-infância uma vez que as crianças são 

futuros membros ativos da nossa sociedade. Para tal, elas devem saber que, na vida em 

sociedade, existem regras cumprir e temos de respeitar todas as pessoas que nos rodeiam. 

Portanto, é fulcral as crianças começarem por cumprir as regras do jardim-de-infância, bem 

como respeitarem os colegas, para que comecem a habituar-se à vida em sociedade. Da mesma 

forma que é importante saberem que têm direitos mas também deveres. Que nem sempre podem 

fazer o que mais desejam pois existem horas em que podem brincar, mas também existem 

outras em que têm de trabalhar. 

No que respeita à área de expressão e comunicação esta é uma das mais importantes em 

educação pré-escolar uma vez que as crianças ainda não sabem ler e, grande parte dos seus 

trabalhos inclui-se nas áreas das expressões artísticas. Na grande maioria das vezes a área da 

matemática encontra-se intrínseca (mesmo sem as crianças sequer se aperceberem). Por outro 

lado, é importante começar a incutir regras de iniciação à leitura e à escrita nas crianças que 

estão a finalizar a educação pré-escolar e se preparam para o ensino de 1 CEB. 

Começando por referir a primeira semana, ensinámos uma canção relativa ao dia do pai 

com o ritmo característico da música "parabéns a você". No dia seguinte, para iniciar o tema 

"Primavera"' que tem como uma das principais características o brotar das plantas, abordámos 

duas histórias referentes às mesmas. Com estas (trabalhadas em dias diferentes) conduzimos os 

diálogos com as crianças no sentido moral e cívico de tratar das plantas, referindo alguns dos 

seus constituintes e respetivas funções principais, bem como o seu crescimento. 
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Posteriormente, com a ajuda das crianças, recolhemos uma planta no espaço exterior do 

jardim-de-infância para ser observada e manipulada enquanto nós relembrávamos o que 

tínhamos conversado. Ou seja, para as crianças observarem, manipularem e associarem os 

nomes de que tínhamos conversado anteriormente. Considerámos esta atividade importante uma 

vez que as metas de aprendizagem da educação pré-escolar referentes ao domínio do 

conhecimento do ambiente natural e social referem que No final da educação pré-escolar, a 

criança compara o processo de germinação de sementes distintas e o crescimento das plantas, 

através de experiências, distinguindo as diferentes partes de uma planta (Metas de 

aprendizagem: Meta final 25). 

Desta forma é notória a importância em conhecer os constituintes das plantas, bem 

como algumas das suas funções. 

Por outro lado, Martins et al (2009:12) referem que: 

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. 

Portanto, para as crianças compreenderem de que modo crescem e se desenvolvem as 

plantas, realizaram uma experiência coletiva, sob nossa supervisão e orientação: semearam 

quatro sementes em quatro vasos posteriormente colocados em diferentes condições, ou seja, 

apenas uma planta foi semeada e mantida de forma natural (recebendo ar, luz solar e sendo 

regada). As restantes três sementes sofreram cada uma a sua privatização (de ar, sol a água). Foi 

iniciado o registo coletivo e cada criança registou as suas conceções alternativas em folhas de 

registo individuais. 

O grupo mostrou-se interessado e participou ativamente nas atividades. O facto de 

trabalharmos questões relativas ao meio que nos rodeia desperta sempre alguma curiosidade 

natural e, podendo ser as próprias crianças a manipular os materiais e a realizar as atividades por 

si (apenas com simples apoio condutor do adulto) desperta mais a sua atenção e interesse. 

A nossa segunda semana de regências foi a última do segundo trimestre do ano letivo. 

Por conseguinte, a semana da avaliação das crianças. Citando as Orientações Curriculares para a 

Educação Pré-escolar (OCEPE) (2009:27): 

A avaliação realizada com as crianças é uma atividade educativa, constituindo 

também uma base de avaliação para o educador. A sua reflexão, a partir dos 
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efeitos que vai observando, possibilita-lhe estabelecer a progressão das 

aprendizagens a desenvolver com cada criança. Nesse sentido, a avaliação é 

suporte do planeamento 

Por conseguinte, a avaliação trimestral que a educadora de infância realiza com as suas 

crianças é extremamente importante na elaboração do planeamento do trimestre seguinte. 

Assim, a educadora regista as capacidades e limitações de cada uma das suas crianças e, desta 

forma, terá esses aspetos em atenção aquando do seu planeamento para o trimestre seguinte. 

Por outro lado, uma educadora de infância está em constante avaliação (através da 

observação diária no seu grupo) e tem noção das capacidades e limitações de cada uma das suas 

crianças mas, realizando o registo trimestralmente, facilita a informação que é transmitida aos 

pais/ encarregados de educação sem que haja qualquer esquecimento (apesar da informação 

fornecida ser mais sucinta que a recolhida). Por outro lado, este registo serve também de grande 

apoio ao registo anual de cada criança, realizado no final de cada ano letivo e fulcral no caso de 

alteração de escola/ educadora de infância. 

Desta forma, para facilitar a avaliação trimestral, planeámos realizar atividades de modo 

a que as crianças as realizassem de forma espontânea e se divertissem enquanto nós 

registávamos os respetivos resultados. 

Por conseguinte, para apoiar na avaliação da motricidade fina das crianças selecionámos 

duas imagens distintas para colorirem, consoante as respetivas idades, sendo que as imagens 

para as crianças de três anos eram maiores e continham menos pormenores. Estas possibilitavam 

avaliar o modo como cada criança pega no lápis e se pinta ou não dentro dos limites 

estabelecidos. 

Por outro lado, elaborámos um jogo semelhante ao conhecido "jogo da glória", sendo 

que no nosso jogo -"Jogo da Primavera"- o tabuleiro continha uma imagem referente á estação 

do ano decorrente no momento e tema para a maioria das atividades (a primavera) e algumas 

casas de jogo continham pontos de exclamação (casas de sorte) ou interrogação (casas de 

pergunta). Calhando numa destas casas as crianças tinham de retirar um cartão correspondente. 

Para abordar levemente a introdução ao ensino da leitura e escrita nas casas de jogo com 

ponto de exclamação avançavam ou recuavam casas de jogo ou lançavam o dado novamente (ou 

seja, as imagens dos cartões representavam a imposição de uma ordem no jogo, sendo esta uma 

das característica do ponto de exclamação no ensino do primeiro CEB), enquanto nas casas com 

ponto de interrogação era feita uma pergunta e a criança só avançava uma casa de jogo se 

respondesse corretamente (ponto de interrogação característico de pergunta). 

A escolha para a realização deste jogo como elemento de avaliação refere-se com os 

cartões que contêm um ponto de interrogação e pelo mesmo motivo tem de ser jogado com 
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supervisão e apoio de um adulto. Estes foram realizados com o máximo de atenção ao seu 

objetivo principal (avaliar os conhecimentos destas crianças) e apenas contêm imagens, uma vez 

que as crianças ainda não sabem ler e o adulto é que irá decidir a pergunta a fazer consoante a 

idade da criança em questão.  

Portanto, o adulto tem um papel fundamental na realização do jogo pois sempre que 

uma criança necessita de retirar um destes cartões, o adulto observa a imagem e coloca uma 

pergunta consoante a idade da respetiva criança, registando de seguida os conhecimentos ou 

dificuldades de cada uma. Por exemplo, um cartão que contêm uma árvore com alguns frutos no 

seu topo e outros caídos em ambos os lados, para uma criança de três anos a pergunta pode ser 

"quantos frutos estão na árvore?" (avaliando se a criança sabe contar); por outro lado, se a 

mesma imagem sair a uma criança de 5 anos a pergunta pode ser "quantos frutos estão caídos do 

lado direito da árvore?" (avaliamos essencialmente questões de lateralidade, uma vez que o 

número de frutos era de fácil contagem para as crianças mais velhas). 

Na terceira semana abordámos a temática das aves. Bem como referem as metas de 

aprendizagem da educação pré-escolar relativas ao Conhecimento do Ambiente Natural e 

Social: 

No final da educação pré-escolar, a criança verifica que os animais apresentam 

características próprias e únicas e podem ser agrupados segundo diferentes 

critérios (exemplos: locomoção, revestimento, reprodução) (Meta final 23) e 

ainda que "No final da educação pré-escolar, a criança identifica as diferentes 

partes constituintes de vários tipos de animais e reconhece alguns aspetos das 

suas características físicas e modos de vida (exemplos: formigas, caracóis, 

caranguejos e periquitos) (Meta final 24) 

Por conseguinte, é notória a importância em abordar o tema dos animais em contexto 

pré-escolar pois para as crianças distinguirem animais é necessário que os conheçam e, uma vez 

que a educadora já tinha abordado os animais terrestres e marinhos, referimos as aves. 

Começámos por apresentar uma enciclopédia infantil, contendo diversas imagens e 

pouco texto. Enquanto mostrávamos imagens de aves distintas, líamos algumas das 

características apresentadas e acrescentávamos curiosidades que considerássemos interessantes. 

Desta forma, as crianças ouviram características de diferentes aves enquanto as visualizavam 

(facilitando a compreensão e interiorização). 

Posteriormente realizámos um jogo: num placard A3 estava uma ave a preto e branco. 

Ao lado estava um baú com esferovite e peças coloridas correspondentes às partes do corpo 

dessa ave. Cada criança na sua vez tinha de responder a uma pergunta (feita oralmente e sendo 
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adequada consoante a sua idade) referente ao diálogo realizado aquando a visualização da 

enciclopédia infantil. Se acertasse, vendávamos-lhe os olhos para procurar uma peça no baú e 

tentar colocá-la no placard. Para as peças serem colocadas corretamente eram necessárias 

indicações dos colegas. Assim, não só observámos os conhecimentos adquiridos pelas crianças 

de forma divertida (através do jogo), como também incutimos o conceito do trabalho em equipa 

e o respeito pela sua vez de jogar. 

Para consolidar a temática entregámos as partes constituintes das aves em tamanho mais 

reduzido para que cada criança as unisse e colasse em folha de papel de tamanho A4 para 

guardar na sua pasta de trabalhos. Após montada e colada as crianças puderam pintar e enfeitar 

com penas coloridas. As imagens para montar eram um pouco maiores para as crianças de 3 

anos. 

Na quarta semana os conteúdos abordados foram "Meio rural e meio urbano" e 

"Prevenção e segurança rodoviária". Considerámos que para iniciar a distinção entre os meios 

rural e urbano o ideal seria a dramatização do conto "Rato do campo e rato da cidade". Esta foi 

realizada em interação com as crianças. Caracterizámo-nos de modo a dar vida ao rato do 

campo e ao rato da cidade e as crianças fizeram-nos perguntas acerca dos nossos meios 

(enquanto personagens). Para finalizar a dramatização, mostrámos às crianças um dvd 

interativo. Primeiro íamos perguntando o que sabiam acerca de cada sinal de trânsito e de 

seguida utilizámos o dvd (denominado "miúdos no trânsito", com informações apropriadas para 

crianças) para ouvirem uma breve explicação. 

Para verificarmos se as crianças tinham interiorizado as explicações referentes aos 

sinais de trânsito realizámos algumas atividades com os mesmos: apresentação de imagens que 

as crianças identificaram, justificando tratar-se do campo ou da cidade; apresentação de dez 

sinais de trânsito virados para baixo para as crianças irem escolhendo, cada uma na sua vez, e 

identificarem, explicando a respetiva regra; jogo "a carroça do rato do campo": as crianças 

representaram a carroça do rato do campo sob forma de comboio humano, e alternando o 

condutor. Pela sala estavam espalhados os sinais de trânsito anteriormente referidos (e que iam 

sendo alterados de sítio) e, o condutor da carroça tinha de os respeitar, explicando o que estava a 

fazer e porquê, exemplo: "estou a abrandar porque estou perto de uma escola". 

Com o exercício dos sinais de trânsito e o referido jogo pretendíamos que as crianças 

interiorizassem algumas regras básicas de circulação uma vez que são peões e circulam todos os 

dias na rua bem como que comecem a ter contacto com alguns sinais de trânsito e 

principalmente algumas noções de como circular na rua em segurança, como por exemplo 

circular no passeio e atravessar passadeiras sem perigo. 
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Por outro lado, o facto de as próprias crianças terem alguma noção de circulação pode 

proporcionar que sensibilizem os pais, uma vez que, aquando do diálogo com as crianças, 

apercebemos-mos de que, por vezes, estas presenciam incumprimento de sinais de trânsito por 

parte dos pais e familiares próximos. Também incutimos algumas regras referentes à segurança 

dentro do carro, apresentado a música "Pela estrada fora" de Serafim e companhia. Esta refere a 

colocação do cinto de segurança, viajar sossegado no banco de trás, entre outras. 

As crianças realizaram ainda o seu registo relativamente ao que tinha sido referido 

acerca do trânsito e uma ficha de atividades que estava diferenciada para as diferentes idades. 

Na quinta semana de regências o conteúdo abordado foi o dia da liberdade - 25 de abril 

de 1974. Para o iniciar abordámos o conto "O tesouro". Durante a sua interpretação 

aproveitámos para referir nomes de pessoas importantes da respetiva época apenas como 

curiosidade, e não com o objetivo de as crianças os decorarem. Mas, principalmente, o diálogo 

foi conduzido para a noção das diferenças entre o modo de vida antes e depois da revolução e 

para abordagem do valor "liberdade" focando as noções de direitos e deveres. 

Bem como referido nas metas de aprendizagem da educação pré-escolar, no que 

concerne à convivência democrática/cidadania No final da educação pré-escolar, a criança 

manifesta respeito pelas necessidades, sentimentos, opiniões, culturas e valores dos outros 

(crianças e adultos), esperando que respeitem os seus. (Meta final 26). 

Desta forma é extremamente importante abordar o significado de liberdade associado 

aos nossos direitos e deveres numa vida em sociedade. Ser livre não significa fazermos o que 

queremos e a nossa liberdade termina onde começa a liberdade de outras pessoas. 

Inclusivamente dentro do jardim-de-infância temos direitos e deveres e é necessário 

incutir nas crianças que a sua vontade importa mas, acima de tudo, não podemos esquecer os 

nossos colegas e adultos presentes na sala e que existem regras para cumprir. Da mesma forma 

que é importante chamar a atenção para o facto de que se elas próprias não gostam que lhes 

faltem ao respeito, também não podem faltar ao respeito dos outros, principalmente no que 

concerne aos colegas. 

Nestas idades, as crianças têm tendência a ser um pouco egocêntricas e é importantes 

sensibilizá-las para o respeito pelos demais, por exemplo, se a vontade de uma criança é brincar 

com um determinado carrinho mas um colega estiver a fazê-lo, é necessário esperar e pedir, não 

devemos chegar perto do colega e retirar-lhe o objeto apenas porque temos vontade de brincar 

com o mesmo. 

De seguida, entregámos uma folha de tamanho A3 dividida ao meio por um cravo e 

pedimos às crianças que realizassem dois desenhos: um, do lado esquerdo, que representasse a 

vida antes da revolução e outro, do lado direito, a vida atualmente. 
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Realizámos também o placard coletivo "As crianças em liberdade" onde pintaram uma 

das suas mãos de vermelho, colocando-as no placard (representando a flor de um cravo) e 

pintaram o respetivo caule e elas próprias, assinando por baixo. Nesta atividade abordámos 

novamente direitos e deveres, explicando às crianças que todas tinham o direito de deixar a sua 

marca no placard mas também o dever de respeitar todos os colegas no espaço do mesmo. 

Visualizámos dois vídeos com imagens referentes à revolução, acompanhadas pelas 

músicas "Grândola Vila Morena " de Zeca Afonso e "Somos livres" de Ermelinda Duarte e, de 

seguida, dialogámos acerca das mesmas. A música "Somos livres" foi ainda ensinada ao grupo 

acompanhada dos respetivos gestos. 

Mostrámos a bandeira nacional, dando algumas breves explicações e ouvimos o hino 

nacional. 

Para finalizar, cada criança elaborou um postal da liberdade para levar para casa. 

Fizeram colagens de papel crepe verde e vermelho na capa (representando um cravo) e, no 

interior, escreveram-se frases, ditadas pelas crianças, acerca da liberdade e cada uma realizou 

um desenho referente ao tema. 

Durante a sexta semana os conteúdos abordados foram "educação para a cidadania" e o 

"dia da mãe". No que respeita à primeira temática, esta surgiu como preparação para uma visita 

que se realizou nesta mesma semana. Por conseguinte abordámos o livro "Boas maneiras em 

público", que contém imagens e legendadas com frases (não se tratando de uma história). 

Enquanto mostrávamos as imagens, questionávamos as crianças acerca do que consideravam ser 

a sua legenda, dialogando um pouco sobre cada uma e sensibilizando para a visita a realizar. 

Esta não foi a primeira saída em contexto pré-escolar mas, em saídas anteriores, nem sempre as 

crianças se comportaram da melhor forma, sendo esse o motivo para a abordagem a este livro. 

No que concerne ao dia da mãe, abordámos a iniciação à leitura e à escrita. Começámos 

por ler o livro "Eu sei tudo sobre mamãs"' de Nathalie Delebarre. Durante a sua interpretação, 

cada criança na sua vez, falou acerca da sua mãe, apresentando aspetos positivos e negativos da 

mesma. 

De seguida, a fim de colocar as crianças em contacto com a leitura e a escrita, referimos 

o seu sentido direcional, ou seja, que lemos e escrevemos sempre da esquerda para a direita, 

bem como referido nas metas de aprendizagem para a educação pré-escolar, no que concerne à 

linguagem oral e abordagem à escrita No final da educação pré-escolar, a criança conhece o 

sentido direccional da escrita (i.e., da esquerda para a direita e de cima para baixo.)  (Meta 

final 18). Por conseguinte, para transmitir este conteúdo, selecionámos previamente algumas 

imagens retiradas do livro "Gosto muito de ti mamã...". Colocámos a imagem da capa e lemos o 

título, explicando que as próprias crianças é que iam "escrever" a respetiva história, em grupo, 
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com as imagens disponíveis. Para tal, só podiam colocar imagens do lado direito do título, 

legendando-as oralmente a seu gosto e referindo as legendas que os colegas haviam referido 

anteriormente, tendo sido pedido a todo o grupo que jogassem por ordem, ficando as crianças 

finalistas para o final da história, ou seja, para a fase do jogo em que era necessária mais 

concentração e memorização. 

Com esta atividade, as crianças puderam "ler", bem como referem as OCEPE (2009:71): 

Se a decifração do texto escrito cabe ao educador, há formas de "leitura" que podem ser 

realizadas pelas crianças, como interpretar imagens ou gravuras de um livro (...). Por 

conseguinte, esta atividade promove o interesse das crianças no seu contacto com a leitura, uma 

vez que ainda não sabem decifrar o código escrito, leem da forma que são capazes, 

"construindo" a sua própria história em grupo, através da leitura e colocação das diversas 

imagens apresentadas. 

Esta atividade demonstra não só a criatividade, como também a concentração e 

memorização das crianças, uma vez que tinham de inventar uma frase consoante uma imagem, 

mas também de estar com atenção às frases atribuídas pelos colegas, pois para colocar uma 

imagem, cada criança tinha de "ler" as imagens colocadas até ao momento, tendo de se recordar 

das legendas atribuídas anteriormente, pois cada imagem recebeu uma legenda subjetiva à 

criança que a colocou - para a mesma imagem podem existir diferentes legendas consoante as 

vivências de cada indivíduo. 

Também no que concerne a introdução da leitura e escrita, trabalhámos a noção de rima, 

através de um poema dedicado à mãe. Desta forma foi-nos possível trabalhar a noções de 

consciência linguística, sendo duas das suas dimensões a consciência fonológica e a consciência 

de palavra.  

A consciência fonológica é, segundo Sim-Sim, Silva e Nunes (2008:48) a capacidade 

de refletir acerca dos segmentos sonoros das palavras orais; enquanto a consciência do que é 

uma palavra implica, por um lado, a capacidade para segmentar uma frase e identificar o 

número de palavras que a compõe e, por outro, a compreensão de que as palavras são 

etiquetas fónicas arbitrárias (p. 61). Para avaliar a consciência fonológica Sim-Sim et al 

referem tarefas relacionadas com a noção silábica e divisão silábica. Por seu turno, as OCEPE 

(2009:67) referem as rimas como meios de competência metalinguística, ou seja, de 

compreensão do funcionamento da língua. 

Para compreender se duas palavras rimam, o processo simplificasse se efetuarmos as 

respetivas divisões silábicas, identificando quais as palavras que terminam de forma semelhante. 

Então, ao trabalhar as rimas, trabalhamos também a consciência fonológica. 
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Distribuímos ainda um poema relativo à mãe. As crianças mais novas realizaram um 

desenho seu com a sua mãe. Por outro lado, para abordar a iniciação à escrita com as crianças 

finalistas, com um pouco de ajuda dada oralmente, foi-lhes pedido que identificassem quais as 

palavras que rimavam, sublinhando-as no seu poema. Para realizar este exercício, tinham de 

atender a que uma frase é constituída por várias palavras que, por sua vez são a junção de várias 

letras. 

Na sétima semana, o conteúdo trabalhado com as crianças foi "segurança dentro de 

casa". Iniciámos com a realização de um teatro de fantoches em interação com o grupo. O texto 

utilizado denominava-se "A bruxinha que vivia numa casa muito estranha" e estava escrito em 

rima (tendo sido lido adaptado para a primeira pessoa). Este referia a casa de uma bruxinha com 

os objetos fora de sítio, copos no fogão, panelas na banheira, entre outros. Para as crianças, o 

facto de estar tudo trocado foi motivo de atenção e interesse, tendo-se divertido imenso 

enquanto ouviam. De seguida, a bruxinha perguntou-lhes o que consideravam errado na 

arrumação da sua casa e à medida que as crianças lhe iam dizendo ela mostrava imagens 

referentes a alguns perigos dentro de casa, pedindo-lhes opinião, afirmando não compreender 

quais os perigos a que estava exposta e pedindo que fossem as crianças a observar atentamente 

as imagens para a ajudar referindo os perigos existentes em cada uma. Por exemplo, mostrou-

lhes uma fotografia de um quarto todo desarrumado e perguntou o que estava errado e porquê, 

conduzindo o diálogo para os objetos perigosos nas diferentes situações. 

As crianças pediram para manusear o fantoche e conseguiram fazê-lo de forma correta - 

passando a mensagem que lhes tinha sido transmitida anteriormente. 

Foi também trabalhado o livro "Atenção, perigo" que apresenta imagens legendadas 

com perigos e respetivas consequências dentro e fora de casa. Durante esta abordagem íamos 

pedindo às crianças que dissessem o que deviam fazer para evitar esses perigos (não mexer em 

determinados produtos por serem tóxicos, pedir ajuda de adultos para tirar algo de um armário 

quando está fora de alcance, entre outros).  

De seguida, como consolidação foi-lhes pedido um registo, onde tinham de desenhar 

um perigo e a respetiva consequência. 

Para finalizar realizámos um jogo da memória com algumas imagens retiradas do livro, 

onde situações de perigo faziam par com as respetivas consequências (por exemplo, a imagem 

de um menino a brincar perto do fogão fazia par com a de um menino queimado na mão). 

É de extrema importância abordar situações perigosas dentro de casa pois é fundamental 

consciencializar as crianças para determinados aspetos. Por vezes, estas têm algumas atitudes 

sem terem a noção do perigo que podem correr. Devemos alertá-las para os perigos dentro da 

sua própria casa e, principalmente para as respetivas consequências, bem como o modo de os 
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evitar, não mexendo em determinados produtos, não se aproximando do fogão, pedindo ajuda a 

um adulto em vez de subir a uma cadeira, entre outros. 

Por vezes, sem maldade, as crianças expõem-se a perigos desnecessariamente e é 

importante ser-lhes transmitida este tipo de informação para, no futuro, os poderem evitar. Nós, 

adultos, temos obrigação de explicar às crianças que, apesar da sua casa ser um lugar seguro, 

contém perigos quase invisíveis. Uma cadeira é um objeto seguro se a criança a utilizar para se 

sentar. Por outro lado, aquando utilizada para espreitar algo na rua pode tornar-se um objeto 

extremamente perigoso. 

Nesta semana abordámos ainda questões de atividade física, mais especificamente 

"posturas corretas e incorretas", essencialmente no que concerne aos modos de sentar, caminhar 

e transportar pesos. Este tema foi iniciado nesta semana mas aprofundado na semana seguinte. 

Demos mais ênfase a exercícios de expressão motora, realizando diversos jogos onde as 

crianças tinham de: 

- Identificar partes do corpo: nós cantávamos a música "mão direita" (do canal panda) e as 

crianças tinham de realizar os respetivos gestos, necessitando de identificar mãos, pés, 

joelhos, ombros e cabeça, bem como o seu lado direito e esquerdo do corpo e noção de á 

frente e atrás; 

- Compreender ordens codificadas com cores: azul - saltar; cor-de-rosa - sentar; amarelo - 

deitar; vermelho - saltar ao pé-coxinho; verde - ficar imóvel. Neste exercício as cores 

codificadas eram acrescentadas aos poucos para as crianças não se baralharem. 

- Compreender ordens codificadas com palavras: Jogo do barco - delimita-se um espaço 

com duas cordas, e codifica-se o facto de as crianças se movimentarem, sendo que a 

palavra "barco" significa colocarem-se no meio das cordas; fora do "barco" a palavra 

"terra" significava moverem-se para o lado esquerdo e "mar" para o lado direito. 

- Controlar os seus movimentos de corrida: Jogo da toca - Escolhem-se duas crianças para 

serem lobos, as restantes são coelhos que estão nas suas tocas (arcos espalhados pelo 

espaço). Quando ouvirem o apito os "coelhos" têm de sair das suas tocas e encontrar 

outras para se refugiarem enquanto os "lobos" têm de conseguir apanhá-los, impedindo-

os de alcançar outras tocas. 

- Relaxamento - as crianças deitam-se no chão e pedimos-lhes para fecharem os olhos e 

relaxarem, imaginando que estão na areia da praia a ouvir o mar e vamos conversando 

com elas calmamente pedindo que finalizem o exercício sentadas e calmas. 

Na oitava semana de regências, focámo-nos na área de expressão e comunicação, mais 

especificamente no domínio da expressão motora. 
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Para iniciar esta temática atendemos ao facto de, em expressão motora, diversos jogos 

se realizarem em equipas. Portanto, iniciámos a semana com a história "Nap, o ditbolista do 

planeta Mirra", conduzindo o diálogo da sua interpretação para o trabalho em equipa quando se 

joga em grupo e sensibilização aos cuidados a ter quando praticamos qualquer tipo de atividade 

física. 

De seguida realizámos um jogo de expressão motora relativo a posturas corretas e, 

posteriormente, as crianças pintaram, com lápis de cera, quatro pares de imagens referentes a 

posturas corretas e incorretas de fazer algo (carregar sacos e mochilas, lavar a cara, aspirar). 

Para finalizar o trabalho pintam, com uma tinta bastante aguada, o lado das posturas corretas de 

verde, e o lado das incorretas de vermelho. Após terminado, o resultado ficou engraçado pois a 

tinta muito aguada não esconde um desenho pintado a lápis de cera. 

No sentido de dar continuidade a exercícios de expressão motora organizámos um dia 

diferente na Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto do Instituto Politécnico da 

Guarda. Aqui, visitaram o ginásio das máquinas, o ginásio polivalente e a sala de dança. 

No ginásio das máquinas, o nosso objetivo era dar a conhecer às crianças as diferentes 

máquinas existentes num ginásio. Para tal, ouviram uma breve explicação acerca de cada uma e 

experimentaram-nas ligeiramente apenas a termo de curiosidade, não lhes sendo exigido 

qualquer esforço e sendo sempre auxiliadas por um adulto; 

No ginásio polivalente estava a decorrer um ensaio de dança com uma professora do 

curso de desporto e diversos alunos do instituto. A professora, com quem falámos aquando da 

organização deste dia, informou-nos deste ensaio, proporcionando às nossas crianças a 

oportunidade de comparecer, assistir e, se desejassem, participar misturando-se com os alunos 

do instituto. Portanto, segundo as OCEPE (2009:64): 

A música pode construir uma oportunidade para as crianças dançarem. A dança 

como forma de ritmo produzido pelo corpo liga-se à expressão motora e permite 

que as crianças exprimam a forma como sentem a música, criem formas de 

movimento ou aprendam a movimentar-se, seguindo a música. 

Também as metas de aprendizagem para a educação pré-escolar, no que concerne ao 

domínio de dança - desenvolvimento da criatividade, e subdomínio da produção e criação, 

referem que No final da educação pré-escolar, a criança utiliza de diferentes modos os vários 

segmentos do corpo em resposta aos estímulos fornecidos por um adulto (mexer a cabeça, o pé, 

a mão, os dedos e o tronco) (Meta final 46). 

Após as citações acima referidas é percetível a importância da dança na área de 

expressão motora. Portanto, depois de falar com a educadora de infância, decidimos que era 
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benéfico as crianças visitarem o ginásio polivalente neste dia. Estas mostraram-se bastante 

interessadas, tendo participado ativamente em algumas danças com os alunos, mostrando-se, na 

sua maioria, mais desinibidas do que esperávamos. 

De seguida deslocámo-nos para sala de dança onde, na véspera, tínhamos montado um 

percurso relativo ao subdomínio de deslocamentos e equilíbrios (inicialmente pretendíamos 

montá-lo no ginásio polivalente mas, devido à atividade de dança anteriormente referida, apenas 

esta sala se encontrava disponível). O percurso montado continha as seguintes atividades: 

- Correr em cima de um colchão para ganhar balanço e saltar num mini-trampolim 

quadrado; 

- Equilibrar-se caminhando num banco sueco; 

- Transpor um plinto; 

- Realizar 5 saltos em cada um dos dois mini trampolins redondos. 

Também nesta atividade as crianças se mostraram bastante interessadas, divertidas e 

participativas. 

No fundo, foi uma manhã diferente e repleta de atividade física. Em suma, as crianças 

conheceram as máquinas de um ginásio, participaram numa coreografia de dança e ainda num 

percurso de deslocamentos e equilíbrios. 

Aproveitando esta visita e, dando seguimento às atividades de posturas corretas, 

iniciadas pela visita da fisioterapeuta na semana anterior, propusemo-nos levar o nosso grupo à 

piscina do instituto (uma vez que há crianças de outros jardins-de-infância que têm aí aulas de 

natação, o que significa que a maioria das nossas crianças "tem pé" dentro de água). 

No que concerne à natação, e atendendo ao facto da interdisciplinaridade entre a 

educação pré-escolar para o ensino do 1º CEB, nos programas oficiais de Expressão e Educação 

Físico-motora, esta apenas é referida como alternativa devido ao facto de nem todas as escolas 

possuírem as condições necessárias à sua realização. Por outro lado, estes refere ainda que as 

escolas com condições necessárias devem incluir a natação como prioritária no programa dos 

seus alunos, uma vez que, referindo o manual de educação física relativo ao primeiro CEB 

(1998:217): 

A exercitação com o corpo imerso na água envolve situações bem diferentes 

das do dia a dia fora daquela. A mudança do meio ambiente normal para o 

meio aquático origina alterações e a aprendizagem em Natação exige 

adaptações vincadamente especificas. 

O êxito do ensino/aprendizagem requer um adequado processo metodológico e 

didáctico, respeitador de um conjunto de princípios e de normas a que não 

poderemos deixar de dar o devido relevo. 
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Desta forma, considerámos interessante proporcionar às crianças do nosso grupo uma 

aula de iniciação à natação, de caráter lúdico, a fim de que estas se começassem a familiarizar 

com o meio aquático. Sendo ainda do conhecimento geral o facto de a natação ser bastante 

benéfica para a saúde, podendo ser praticada por pessoas de todas as idades, reduzindo o risco 

de problemas cardiovasculares, melhorando o sistema respiratório, fortalecendo as articulações, 

entre outras. 

Antes de sair do jardim-de-infância conversámos com acerca das regras e cuidados a ter 

no espaço, alertando as crianças para os perigos a que estão sujeitas se forem descuidadas, 

principalmente o facto de não poderem correr devido ao piso escorregadio, não entrar na água 

sem autorização de um dos adultos e obedecer a tudo o que fosse dito pelo professor de natação. 

Na piscina, os exercícios realizados foram os seguintes: 

- Sentar as crianças num colchão na borda da piscina, colocando os pés dentro de água: 

- Efetuar batimentos de pernas; 

- Molhar a cara; 

- Molharem-se uns aos outros e ao professor; 

- Em decúbito ventral e com as pernas dentro de água: 

- Efetuar batimentos de pernas; 

- Expirar o ar todo apenas pela boca; 

- Expirar o ar todo apenas pelo nariz; 

- Expirar o ar todo pela boca e pelo nariz; 

- Dentro de água, agarrados ao bordo da piscina, executar saltos e depois largar o bordo da 

piscina; 

- Com o colchão, dois a dois, executar batimentos de pernas; 

- Com o rolo, executar propulsão com os membros superiores e inferiores; 

- Executar saltos do bordo da piscina, com a ajuda do professor e depois sem ajuda (sempre 

com o professor ao lado, a supervisionar e ajudar após salto, e saltando uma criança de 

cada vez); 

- Entrada na água pelo escorrega (estando o professor dentro de água a supervisionar e 

ajudar após entrada na água). 

Através desta ida à piscina foi proporcionado às crianças não só o contacto com a 

piscina em si e respetivas regras deste espaço, como também com um professor de natação e 

alguns dos materiais utilizados em aulas de natação. 

A nona semana foi iniciada com o registo da piscina, uma vez que esta atividade foi 

realizada na sexta-feira da semana anterior, no período da tarde. As crianças pintaram toda uma 

página de tamanho A4 com lápis de cera pouco carregado em representação da água e os 
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restantes pormenores com lápis de cor: crianças e adultos presentes na atividade e materiais 

utilizados dentro de água. 

Enquanto faziam o registo, íamos retirando uma criança de cada vez para, no espaço 

exterior, realizarmos uma entrevista relativa à tarde na piscina. Esta foi para o "Telejornal da 

Póvoa do Mileu" e as crianças, com um microfone brinquedo na mão, responderam a diversas 

perguntas acerca da atividade: se gostaram, o que gostaram mais, entre outras, enquanto eram 

filmadas por nós. Os vídeos foram posteriormente montados com a única finalidade de ser 

mostrado às próprias crianças, em contexto lúdico. 

No período da tarde, deslocámo-nos à horta comunitária da cidade da Guarda. Este tipo 

de atividades são extremamente interessantes, bem como refere uma das metas finais para a 

educação pré-escolar, relativa à formação pessoal e social, mais especificamente ao domínio da 

convivência democrática/cidadania: "No final da educação pré-escolar, a criança manifesta 

respeito pelas necessidades, sentimentos, opiniões, culturas e valores dos outros (crianças e 

adultos), esperando que respeitem os seus" (Meta final 26). Portanto, com esta deslocação à 

horta comunitária foi explicado às crianças que iam semear batatas a uma horta que depois 

faculta os alimentos a pessoas carenciadas. Citando ainda as OCEPE (2009:51): 

(...) todas as componentes curriculares deverão contribuir para promover nos 

alunos atitudes e valores que lhes permitam tornarem-se cidadãos conscientes e 

solidários, capacitando-os para a resolução de problemas da vida. Também a 

educação pré-escolar deve favorecer a formação da criança, tendo em vista a 

sua plena inserção na sociedade como ser autónomo livre e solidário. 

É importante a criança perceber que o seu jardim-de-infância e, principalmente a sua 

educadora de infância tem atitudes solidárias. Nesta faixa etária, considera a sua educadora 

como um dos exemplos a seguir, sendo importante observar exemplos desta natureza. Neste 

caso, a criança não só observa, como também participa do mesmo ato. 

Foi deveras interessante ouvir o modo como uma das crianças finalistas respondeu à 

pergunta da educadora, à saída do jardim-de-infância, quando esta questionou se ainda se 

lembravam do local onde íamos e o que íamos fazer, ao que a criança respondeu "Sim. Vamos à 

horta comunitária, semear batatas para depois darem aos meninos pobrezinhos." Foi notória a 

satisfação com que esta resposta foi dada. Esta criança sempre mostrou interesse no contacto 

com a horta do jardim-de-infância, sendo sempre ativa quando se tratava de semear ou regar 

algo. Mas os alimentos aí produzidos são dados às próprias crianças quando colhidos. Enquanto 

na horta comunitária isso não acontece. Estando habituadas a semear para si e para os seus 

colegas, as crianças podia não ter compreendido o ato solidário de semear para crianças 
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necessitadas. Com esta resposta foi notória a compreensão e satisfação da criança em ser 

solidária, em semear para "meninos pobrezinhos" como a própria disse carinhosamente. 

No dia seguinte realizámos uma atividade no parque Polis. Esta foi organizada por três 

grupos de estagiárias: as duas salas do nosso jardim-de-infância e a sala do jardim-de-infância 

do bairro do pinheiro (as educadoras das três salas realizaram diversas atividades em conjunto, 

portanto as crianças já se conheciam). Foi uma atividade que demorou vários dias a ser 

organizada devido a conter diversos pequenos pormenores. Por essa razão e por sermos cinco 

pessoas na sua organização houve, durante todo este processo, um pequeno receio de que algo 

pudesse falhar sem que nenhuma se apercebesse. Felizmente nada falhou nem foi esquecido e 

tudo correu como planeado. As crianças divertiram-se em todas as atividades que programámos. 

A manhã organizou-se da seguinte forma: 

- Dramatização "pirata Nico": 

 Ao chegar ao Polis, as crianças são encaminhadas para o iglô, onde se sentam em 

semicírculo para assistir à dramatização. Para iniciar a atividade surge uma 

personagem caracterizada de pirata Nico à procura do seu tesouro. Ao ver as 

crianças apresenta-se e pede-lhes ajuda. Este é um pirata obeso, sem cuidados de 

higiene nem de exercício físico; 

 De seguida entrámos as cinco estagiárias, cada uma na sua vez, caracterizadas de 

"corpo humano", "alimentação", "atividade física", "higiene" e "saúde", 

aconselhando o pirata em cada uma das respetivas temáticas; 

- Posteriormente formaram-se equipas para ajudar o pirata a encontrar o seu tesouro e cada 

uma recebeu um mapa inicial para procurar o seu primeiro posto. Receberam ainda um 

mapa final com a localização do tesouro (em cada posto as equipas recebiam uma 

fotografia para colocar no mapa); 

- Em cada posto as crianças tiveram de realizar atividades físicas que lhes fomos propondo. 

Para se poderem deslocar ao posto seguinte tinham de responder corretamente a uma 

pergunta relativa à sua temática, recebendo depois a fotografia para colocarem no mapa 

final, bem como a pista para se dirigirem ao posto seguinte; 

- Durante a passagem das crianças pelos vários postos, o pirata acompanhava-as, perdendo 

"peso" ao longo da atividade (retirando almofadas da barriga até chegar ao final sem 

nenhuma). 

Cada um dos postos continha uma temática e um tipo de exercícios, sendo eles: 

- Posto 1 "Alimentação" - Atividades relacionadas com o equilíbrio: As crianças tinham de 

fazer um percurso começando por caminhar por cima de uma corda; de seguida caminhar 



II – Descrição do Processo da PES	
 

Mestrado em Educação Pré-escolar e Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico 

Carolina Valente  75 

com andas; deslocar-se por cima de um caminho feito com blocos de equilíbrios; andar 

em cima de um arco; para terminar faziam o elemento de ginástica denominado "o avião". 

- Posto 2 "Corpo humano" - Atividades relacionadas com jogos tradicionais: As crianças 

tinham de saltar com sacos de serapilheira e realizar tiro às latas. Para terminar tinham de 

acertar em três partes do corpo humano dispondo de cinco hipóteses. 

- Posto 3 "Higiene" - Atividades relacionadas com manipulação: As crianças tinham de 

apanhar uma bola do chão e passá-la fazendo o "oito nas pernas"; de seguida apanhavam 

uma corda e manipulavam-na em sentido rotativo, saltando três vezes por cima da 

mesma; apanhavam outra bola do chão, passando-a à volta da cabeça, da cintura e de cada 

uma das pernas; para finalizar, apanhavam um arco conduzindo-o até um baú onde 

procuravam uma peça para colocar no puzzle final. 

- Posto 4 "Saúde" - Atividades físicas relacionadas com deslocamentos: As crianças 

colocavam-se cada uma num determinado espaço para realizar uma corrida de estafetas, 

onde os objetos que iam passando serviam para colocar numa caixa de primeiros 

socorros. Para finalizar, tinham de referir quais os objetos que pertencem ou não à 

respetiva caixa (alguns destes objetos eram estetoscópios, seringas, entre outros, todos de 

fantasia). 

- Posto 5 "Atividade física" - Atividades relacionadas com a perícia: Numa primeira fase 

tinham arcos dispersos aleatoriamente; no primeiro deram cinco saltos ao pé-coxinho, no 

segundo deram cinco saltos a pés juntos, no terceiro deram dez saltos intercalados dentro 

e fora do arco; numa segunda fase realizaram o percurso "conduzindo" uma bola entre 

cordas, dispersas em forma de curvas, retas e contracurvas; para finalizar jogaram o jogo 

do barco. 

Terminadas as atividades nos diferentes postos, as crianças analisaram o mapa final, 

descodificando o local do tesouro. 

Antes de regressarem aos respetivos jardins-de-infância, foi realizada uma reflexão com 

as crianças, onde lançámos a questão "Porque é que o pirata está mais magro?". 

No dia seguinte, no período da manhã, as crianças deslocaram-se à biblioteca do 

agrupamento para ouvirem uma história contada pelo escritor/ilustrador Pedro Leitão. No 

período da tarde realizaram o respetivo registo, pintando um desenho que o senhor forneceu de 

manhã. As crianças que se portaram mal no período da manhã realizaram um trabalho diferente: 

desenharam qual o motivo de termos considerado o seu comportamento como mau, prometendo 

portar-se melhor na próxima saída do jardim-de-infância. 

Na décima semana abordámos os cinco sentidos interligando ao tema da alimentação 

saudável. Iniciámos com a leitura do livro "O bolo de chocolate", lançando a pergunta "Como é 



II – Descrição do Processo da PES	
 

Mestrado em Educação Pré-escolar e Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico 

Carolina Valente  76 

que as crianças souberam que a tia Dora tinha feito um bolo?", conduzindo o diálogo para a 

temática em questão, começando por referir o "olfato" e o "nariz", abordando de seguida os 

restantes sentidos e respetivos órgãos sensoriais. 

As metas de aprendizagem para a educação pré-escolar respeitantes ao conhecimento do 

mundo, mais especificamente ao conhecimento do ambiente natural e social, referem que No 

final da educação pré-escolar, a criança identifica a origem de um dado material de uso 

corrente (animal, vegetal ou mineral) (Meta final 16). Deste modo, aquando da planificação 

desta semana, aproveitámos o facto de existir uma horta no exterior da sala de atividades e só 

utilizámos alimentos semeados nesta para as crianças terem contacto lúdico e simultaneamente 

educativo com os mesmos. Visto que os alimentos desta horta ainda não estavam 

suficientemente desenvolvidos, apenas a alface foi de facto retirada da mesma com a ajuda das 

crianças, sendo-lhes indicado que dentro de algum tempo também alimentos semelhantes aos 

utilizados na atividade iriam ser retirados da sua horta. No fundo, este grupo já tinha 

conhecimento de que ao colocar uma semente na terra (semear), esta vai "crescer" (desenvolver-

se) e tornar-se num alimento que, após colhido e lavado, servirá para a nossa alimentação. No 

entanto, é sempre importante observar e, se possível manipular, no sentido de as crianças não 

receberem uma educação abstrata. Por este motivo, a educadora leva o seu grupo 

frequentemente à sua horta possibilitando-lhes não só a visualização da evolução dos alimentos 

desde semente até comestível, como também a oportunidade de os regar, consciencializando-as 

de que esse é um ato fundamental para a formação de alguns alimentos que comemos. 

Assim, começámos por lhes pedir que identificassem e analisassem atenciosamente 

cada um dos alimentos facultados vendo, provando, cheirando e tocando (atendendo ao 

respetivo tamanho e textura). De seguida, vendámos-lhes os olhos e realizámos três atividades: 

a do gosto, a do olfato e a do tato. Assim, passando por uma criança de cada vez, começámos 

por lhes dar alimentos a provar. Realizámos uma atividade semelhante onde lhos facultávamos 

para cheirar e, para finalizar, a mesma organização identificando os alimentos através do seu 

tamanho e textura. 

Aquando da organização destas atividades preparámos também três cartolinas, onde em 

cada uma, constava uma tabela de dupla entrada, com as imagens dos alimentos utilizados e o 

nome de todas as crianças. Desta forma, cada uma pôde registar a sua opinião relativamente ao 

gosto e cheiro de cada alimento como agradável ou desagradável, através de um boneco a sorrir 

ou triste, e quais as formas de cada alimento. 

Habitualmente, as crianças visualizam um alimento, identificando-o de imediato. Estas 

atividades proporcionaram-lhes identificar e distinguir alimentos através de apenas um dos seus 

restantes sentidos. 
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De seguida, para trabalhar o sentido "audição", também de olhos vendados, as crianças 

eram chamadas por um colega, tendo de identificar qual o colega que as chamavas e onde estava 

posicionado. Assim, identificaram o som referindo a quem pertencia a voz e qual a sua direção. 

No fundo, as crianças puderam consciencializar-se da dificuldade de identificar 

alimentos e sons sem recorrer ao sentido "visão". Logo, não sendo trabalhado diretamente o 

sentido “visão” trabalhámos com a sua falta, sendo este um sentido que utilizam constantemente 

sem terem noção da sua importância, só a compreendendo quando lhes é retirada por qualquer 

razão, dando assim mais importância aos seus restantes sentidos. 

Portanto, trabalhando os cinco sentidos, possibilitámos às crianças perceberem que, 

mesmo sem visualizar um alimento, é possível identificá-lo através do seu cheiro, gosto, textura 

e tamanho característicos, utilizando os nossos sentidos olfato, paladar e tato, que sentimos com 

o nosso nariz, boca e mãos, respetivamente. 

No que concerne ao modo de registo das crianças, abordámos a área da matemática 

através das tabelas de dupla entrada. 

Como referem Castro e Rodrigues (2008:59): 

Tarefas que promovam classificação, contagem e comparação podem 

considerar-se a base para o desenvolvimento da organização e tratamento de 

dados. Assim, levar as crianças a procurar responder a questões cujas 

respostas não são óbvias (...) poderá ajudar, não só, a desenvolver o sentido de 

número como as capacidades de recolha, organização, tratamento e análise de 

informação significativa. 

Assim, todas as crianças participaram na recolha de dados, registando as suas opiniões. 

Posteriormente, as crianças finalistas realizaram o tratamento dos mesmos contando o número 

de bonecos a sorrir e tristes, a fim da contabilização do número de alimentos com cheiros e 

sabores agradáveis e desagradáveis. Para isso, realizaram a respetiva contagem, informando-nos 

oralmente acerca do respetivo resultado e registando o numeral correspondente. 

Como consolidação, realizaram uma ficha de associação, onde fizeram corresponder 

imagens referentes aos órgãos sensoriais aos respetivos sentidos. 

Ainda nesta semana, a fim da sensibilização para a alimentação saudável, os alimentos 

utilizados nas atividades dos cinco sentidos serviram para elaborar diferentes saladas frias que 

todos comemos no lanche da manhã. Desta forma não só possibilitámos às crianças um lanche 

saudável, como também lhes demonstrámos que a comida saudável, mais especificamente 

saladas, também são saborosas. 
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Para finalizar as atividades da semana realizámos exercícios de atividade de expressão 

motora, mais especificamente um circuito de deslocamentos e equilíbrios, no espaço exterior do 

jardim-de-infância. É importante proporcionar às crianças momentos de atividade física, para 

além de ser benéfico para a sua saúde, é também algo que estas gostam de realizar. Assim, 

divertem-se de modo saudável. 

Durante a décima primeira semana demos continuidade às temáticas relativas à 

alimentação saudável, atividade física e cinco sentidos. Começámos por trabalhar no exterior da 

sala de atividades, em conjunto com o grupo da outra sala do nosso jardim-de-infância e o da 

sala do jardim-de-infância do Bairro do Pinheiro. Dramatizámos (os três grupos de estagiárias) 

o "Teatro da alimentação", onde referimos não só alimentos mais saudáveis como também 

alguns que devemos evitar. Este foi seguido pela respetiva interpretação em conjunto com as 

crianças, onde perguntámos quais os alimentos que devemos comer ou evitar. 

Posteriormente realizámos um "piquenique saudável": caracterizámos a mesa do 

piquenique com cordas em representação da roda dos alimentos, colocando os alimentos nos 

respetivos grupos alimentares. Para esta atividade utilizámos pão, alface, tomate, cenoura, 

queijo, fiambre, manteiga, marmelada, cerejas, laranjas, maçãs, limões, água. 

Cada criança escolheu quais os ingredientes que pretendia colocar no seu pão e o que 

preferia beber, podendo escolher água, sumo de laranja ou de limão (ambos naturais, feitos 

pelas cinco estagiárias antes do início das atividades). 

Organizámos, ainda para o período da manhã, três postos de atividades referentes aos 

cinco sentidos e à importância da atividade física, para as crianças realizarem diferentes 

atividades, trocando de posto no sentido rotativo e, ao som de um apito, a fim de trabalharem o 

sentido audição. 

No posto da atividade física as crianças passaram vários arcos e transpuseram 

obstáculos; no posto do tato apalparam cinco bolas diferentes e, com os olhos vendados, 

identificaram as respetivas características referentes ao seu tamanho e textura; no posto do 

olfato cheiraram diferentes alimentos para os reconhecer. De seguida, com os olhos vendados, 

cada criança tinha de adivinhar qual o alimento que lhes estava a ser dado a cheirar. 

Uma vez mais, a visão foi trabalhada recorrendo à sua falta. 

No período da tarde, reunimos ambas as salas do nosso jardim-de-infância na sala 

polivalente e começámos por lhes ensinar as músicas que tínhamos cantado durante a 

representação teatral. De seguida caracterizámo-las com as respetivas roupas e acessórios para 

representarem umas para as outras. Desta forma, foi percetível que tinham compreendido não só 

a mensagem fundamental, como também demonstraram recordar-se de toda a representação e 

ainda algumas frases utilizadas da mesma. 
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No dia seguinte, começámos por referir novamente o "Teatro da alimentação", pedindo 

às crianças da nossa sala uma breve imitação (apenas para nos certificarmos de que ainda 

estavam recordadas). Solicitámos também que cada uma que identificasse qual a sua 

personagem preferida. 

Referindo duas das metas de aprendizagem para a educação pré-escolar no que concerne 

ao domínio da expressão plástica - Desenvolvimento da capacidade de expressão e comunicação 

e desenvolvimento da criatividade, mais especificamente referentes aos subdomínios da 

produção e criação e da experimentação e criação/ fruição e análise: 

No final da educação pré-escolar, a criança representa vivências individuais, 

temas, histórias, paisagens entre outros, através de vários meios de expressão 

(pintura, desenho, colagem, modelagem, entre outros meios expressivos)". 

(Meta final 1)  

No final da educação pré-escolar, a criança utiliza, de forma autónoma, 

diferentes materiais e meios de expressão (e.g. pintura, colagem, desenho, entre 

outros) para recrear vivências individuais, temas, histórias, entre outros. (Meta 

final 9) 

Desta forma, para terminar o período da manhã, proporcionámos às crianças a 

oportunidade de pintarem de forma diferente, indicando-lhes que desenhassem a sua 

personagem/cena preferida com os dedos das mãos, fazendo pequenas impressões digitais. 

No período da tarde, cada criança mostrava o seu desenho para as restantes tentarem 

compreender do que se tratava. De seguida, cada uma explicava pormenores do seu trabalho. 

Outro meio de expressão que utilizámos para verificar a capacidade de motricidade fina 

de cada criança foi a pintura com pincel manipulado pelos dedos dos pés. Para tal, utilizámos 

papel de cenário (que colocámos no chão da sala de atividades) e sentámos as crianças em 

cadeiras, colocando-lhes o pincel no pé direito e dando-lhes a oportunidade de tentar desenhar. 

Nesta atividade, verificámos que apenas as crianças finalistas tinham um pouco de controlo, 

conseguindo ainda escrever o seu nome de forma relativamente percetível. 

De seguida, pintámos as plantas de ambos os pés de cada criança para passarem por 

cima do papel de cenário. 

Para finalizar o dia, sentámo-nos no chão, em roda, tirando os sapatos e colocando-os 

no centro. Tapávamos os olhos a uma criança de cada vez e retirávamos um par de sapatos da 

roda. Então, a criança abria os olhos e tinha de identificar de quem era o par retirado. No final 

da atividade, apenas para as crianças finalistas, foi realizado o mesmo exercício mas retirando 

apenas um sapato, a fim da identificação de a quem pertencia e qual o sapato que faltava, tendo 
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que especificar tratar-se do sapato do pé direito ou esquerdo. Nestes exercícios, todo o grupo se 

mostrou concentrado e ativo, inclusive as crianças mais velhas que distinguiram sem dificuldade 

o pé direito e esquerdo. 

Na décima segunda semana, a nossa última semana de regências, mostrámos às crianças 

a montagem do vídeo com as suas entrevistas referentes à tarde na piscina do instituto 

politécnico da Guarda, realizada no dia dezoito de maio. 

Nesta semana referimos os santos e marchas populares, mostrando imagens e músicas 

características. 

Começámos por abordar Santo António, consolidando com a distribuição de uma 

imagem a cada criança para, com bocadinhos de papel crepe recortado, efetuarem a respetiva 

colagem, em vez de apenas pintarem. Desta forma utilizámos um meio de expressão que, apesar 

de não ser novo para as crianças, não é realizado diariamente. 

No dia seguinte, no período da manhã, as crianças finalistas visitaram a escola de 

primeiro CEB. Enquanto isso, referimos São João e São Pedro às restantes crianças, mostrando 

imagens não só dos santos como também das festas e marchas populares. 

Citando as Orientações Curriculares para a Educação Pré-escolar (2009:49): Esta 

perspetiva, que na educação pré-escolar se costuma designar como globalizante, também se 

pretende atingir noutros níveis de ensino através da importância dada a conteúdos transversais 

e à abordagem transdisciplinar do ensino e da aprendizagem. Por conseguinte, cabe ao 

educador de infância não só abordar todos os conteúdos referidos nas OCEPE, interligando-os 

entre si e relacionando-os com o quotidiano das suas crianças sempre que possível, como 

também deve prepará-los para o futuro, o que inclui o ano/etapa seguinte ao jardim-de-infância, 

o ensino de 1º CEB. 

Desta forma, ao levar as crianças finalistas à escola de 1ºCEB, a educadora mostrou-

lhes as diferenças no que respeita às instalações e regras desta. Para estimular as crianças, estas 

observaram e ouviram colegas, que no ano anterior pertenciam ao seu grupo, realizar a leitura 

de poemas. Assim, perceberam que, ao frequentarem o ensino de 1º CEB, no final do próximo 

ano letivo, também elas saberão ler da mesma forma ou ainda melhor que os colegas, tendo que 

respeitar tudo o que for dito pela respetiva professora. 

Portanto, quando as crianças finalistas voltaram ao jardim-de-infância, todo o grupo 

trocou breves impressões: as crianças finalistas falaram acerca da escola de 1º CEB, enquanto as 

mais novas contaram o que tinham aprendido acerca dos santos, festas e marchas populares. 

Não deixámos prolongar muito a troca de impressões pois esta estava programada para o 

período da tarde, com o ambiente mais calmo (uma vez que as crianças chegaram um pouco 

eufóricas da visita). 
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Por conseguinte, de seguida, com o grupo todo reunido, terminámos o registo da 

atividade das plantas, iniciado dia 21 de março, comparando e explicando os resultados. 

Para terminar o período da manhã, começámos a enfeitar alguns arcos (habitualmente 

utilizados para atividades de expressão motora), forrando-os com papel crepe e adicionando 

alguns adereços, para treinar as marchas populares, que as crianças realizaram no dia seguinte. 

No período da tarde, todas as crianças realizaram um desenho, como forma de registo: 

as finalistas registaram o que tinham observado na escola de 1º CEB, enquanto as restantes 

registaram uma festividade popular. Terminado o registo, foi realizada a troca de impressões: 

começaram as crianças mais novas explicando o que aprenderam de manhã relativamente aos 

santos e festas populares; as crianças finalistas explicaram o que visualizaram de manhã, na 

escola de 1ºCEB, não só referindo o seu espaço físico como, principalmente as suas regras. 

Aproveitando esta troca de impressões focámos bastante as regras aplicadas numa 

escola de 1º CEB por serem um pouco distintas das do ensino pré-escolar. No jardim-de-

infância, muitas vezes o educador utiliza o lema "Aprender brincando", uma vez que ensina as 

suas crianças apoiando-se nas orientações curriculares para a educação pré-escolar, não 

existindo um programa curricular definido, cabendo ao educador o desafio de ser ele próprio 

(em função da realidade onde leciona) o construtor e gestor do currículo que implementa com o 

seu grupo de crianças. Por outro lado, no 1º CEB, o professor segue-se por um programa com 

temáticas e objetivos bem definidos, onde os alunos têm de mostrar adquirir conhecimentos 

relativos a cada ano letivo, sem que haja lacunas. 

No jardim-de-infância, o educador tem três anos para trabalhar com o seu grupo, sendo-

lhe apenas exigidas metas finais de educação pré-escolar. É certo que no final de cada ano 

letivo, cada criança já tem de ter alguns conhecimentos mas, o que é realmente relevante é que, 

no final de todo o percurso de educação pré-escolar, tenha determinados conhecimentos, sendo 

que o que a criança não interiorizar num ano, o educador pode colmatar no ano seguinte 

(relembrando que na educação pré-escolar as crianças não transitam, podem apenas ficar retidas 

no seu último ano de educação pré-escolar). 

Desta forma, é importante que as crianças se comecem a familiarizar com as regras da 

escola de 1º CEB, não só visitando-a, como também o educador deve ir chamando a atenção 

sempre que a criança reage de certas formas que não são de todo permitidas no 1º CEB, como 

por exemplo, levantar-se da sua mesa de trabalho para mostrar ou perguntar algo ao educador. 

Com este grupo de trabalho era notório que, sempre que a educadora chamava a atenção 

das crianças finalistas referindo as regras de 1º CEB a que teriam de atender no ano seguinte, 

estas respeitavam-nas com maior facilidade, compreendendo que no ano seguinte, já serão mais 

velhas e terão de se comportar como tal. 
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No dia seguinte, durante o período da manhã, as crianças participaram numa atividade 

realizada no parque polis, organizada pelas educadoras-de-infância e professoras do 1º CEB. 

No período da tarde, para dar continuidade às atividades relativa às festas e marchas 

populares, as crianças terminaram os enfeites dos arcos ao som de músicas populares. De 

seguida enfeitámos o hall de entrada do jardim-de-infância com papel crepe e balões 

pendurados no teto e, para finalizar o dia representámos as marchas populares, utilizando os 

arcos enfeitados e ajudando as crianças a realizar determinados movimentos organizados. 

Por se tratar da última semana de regências, organizámos (os três grupos de estagiárias), 

uma despedida para os nossos grupos. Para tal, deslocámo-nos ao jardim-de-infância do bairro 

do Pinheiro, caracterizando-o de modo a realizar uma "Sessão de Cinema" no "Cinema Pinheiro 

da Póvoa". 

Deste modo, à entrada do jardim-de-infância (no espaço exterior) estava um banco onde 

as crianças levantavam dinheiro (falso). Com este compravam o seu bilhete na bilheteira do 

cinema (no hall de entrada) e na sala de cinema (sala de atividades) procuravam o seu lugar 

comparando o número do bilhete com os colocados em cada cadeira (para tal, atendemos ao 

facto de distribuir os números menores às crianças mais pequenas para que as mais velhas não 

lhes tapassem a visão do ecrã). Após comprado o bilhete, ainda sobrava algum dinheiro 

fornecido inicialmente para as crianças comprarem pipocas e sumo (reais). 

Depois de todas as crianças sentadas, projetámos três episódios do "Tom & Jerry" e, 

para despedida, uma montagem com diversas fotografias de todos os elementos e algumas 

atividades dos três grupos. 
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2.2 Prática de Ensino Supervisionada II (PES II) 

 

Começámos por realizar o período de observação, onde atendemos ao modo de trabalho 

da professora titular de turma e ao seu tipo de relação com os alunos. 

Após este período, regemos apenas dois dias: observando ainda segunda-feira, regendo 

terça e quarta-feira, trabalhando uma estagiária no período da manhã e outra no período da 

tarde, alternando a ordem no dia seguinte. Desta forma, ambas regemos as horas de um dia 

completo e trabalhámos em conjunto aquando das respetivas planificações para que o trabalho 

de uma desse continuidade ao da colega. Durante o restante período de regências cada uma 

planificava a sua semana consoante os objetivos fornecidos pela professora cooperante (de 

acordo com o respetivo programa curricular), trocando sempre ideias e opiniões entre 

estagiárias e com a professora, nunca decidindo nada definitivo sem a sua aprovação. 

Ao longo do período de regências os conteúdos abordados nas semanas em que me 

coube planificar e reger foram os seguintes: 

- Na área de Português: alimentação; ditongos; consoantes "P", "T", "L", "C", "Ç", "R"; 

compreensão e expressão oral; compreensão e expressão escrita; leitura; regras básicas de 

ortografia e pontuação. 

- Na área da Matemática: algarismos; formação de conjuntos; relações numéricas; noção de 

número natural; contagem; decomposição numérica; resolução de problemas; adição; 

subtração; problemas numéricos; comunicação matemática - interpretação de dados; 

cálculo mental. 

- Na área de estudo do meio: normas de higiene; posturas corretas; regras básicas de 

segurança doméstica; o seu passado próximo; o seu futuro próximo; pessoas com quem 

mantém relações próximas; valores - amizade e respeito; época natalícia; seres vivos e 

não vivos; estações do ano; estados de tempo. 

- A área de Expressão e Educação Físico-Motora foi substituída diversas vezes devido às 

aulas de natação nas piscinas municipais realizadas quinzenalmente. Para além da 

natação, nas semanas em que regi esta área, os conteúdos trabalhados foram: 

deslocamentos; manipulação; cooperação; noção de ritmo. 

- No que respeita as expressões artísticas, nos dias de regência constavam no horário da 

turma, Expressão e Educação Plástica e Expressão e Educação Dramática: Na área de 

Expressão e Educação Plástica: técnicas variadas; desenho; pintura; colagem; impressão; 

recorte; construções; pintura; utilização de materiais do quotidiano; criatividade. 

- Na área de Expressão e Educação Dramática: corpo; linguagem verbal e não verbal; jogo 

dramático; voz; criatividade; linguagem verbal coerente. 
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A semana experimental coincidiu com a semana da alimentação, sendo dia 16 de 

outubro o dia mundial da alimentação (e primeiro dia de regências). Portanto, referimos este 

tema sempre que possível nas nossas atividades. 

Na área da matemática começou por reger a minha colega estando os dois tempos 

divididos pela hora de almoço. Desta forma, coube-nos atender a este facto aquando da 

organização do trabalho das crianças uma vez que, neste primeiro dia, um dos tempos foi regido 

pela minha colega e o outro por mim. Durante o tempo regido pela minha colega percebemos 

que uma das alunas era extremamente rápida na resolução dos exercícios, pedindo sempre mais 

para resolver. Por conseguinte, na hora de almoço, fomos fotocopiar mais fichas de trabalho 

uma vez que os exercícios do manual escolar propostos para serem realizados pelo grande 

grupo, no período da tarde, já tinham sido começados por esta aluna, no período da manhã, 

devido à sua rapidez e à nossa necessidade de não deixar nenhum aluno sem trabalho. 

Nesta área, os exercícios do manual escolar, bem como as fichas de trabalho 

individuais, referiam conhecimentos acerca dos números até cinco e respetivas relações de 

ordem (maior, menor, igual). Os alunos quantificaram agrupamentos a fim da progressiva 

descoberta dos números; exploraram situações que os conduziram à descoberta da adição, 

utilizando o respetivo sinal (+) nas representações e realizando a composição e decomposição 

do número cinco, não só sob a forma de adições como também decompondo agrupamentos de 

cinco elementos. 

Na área de português trabalhámos os ditongos "ai" e "au". Inicialmente explorámos 

imagens com os respetivos vocábulos para os alunos terem contacto com a sua representação 

gráfica, enunciando e escrevendo diversas palavras onde estes estão contidos. De seguida, 

copiaram algumas das palavras mais simples para praticarem o grafismo destes vocábulos e, 

para consolidar os conhecimentos adquiridos, realizaram uma ficha de trabalho onde 

completaram legendas de imagens escrevendo apenas os ditongos em estudo. 

No dia seguinte, ouviram a história “O dia em que a barriga rebentou”, de José Fanha, 

lida pelos colegas do terceiro ano (aproveitando para estes praticarem a sua leitura), realizando-

se a sua exploração referente à importância de uma boa alimentação. Desta forma trabalhámos a 

compreensão e expressão oral dos alunos. 

No que refere a área de expressão e educação dramática, os alunos representaram 

diferentes formas e atitudes corporais deslocando-se aleatoriamente pelo espaço segundo 

determinadas regras, exteriorizando sensações e enunciando alimentos da sua preferência. Para 

finalizar este tempo, realizaram uma simples dramatização relacionada com a história ouvida 

cujo tema se centrava na alimentação saudável. 
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No que respeita a área de estudo do meio, esta coube ser trabalhada pela minha colega 

que abordou as temáticas da alimentação saudável, normas alimentares e higiene alimentar. 

Desta forma, elaborou diversas questões acerca do tema “alimentação saudável”, associado ao 

dia mundial da alimentação. Apresentou e explorou com os alunos uma roda dos alimentos, 

referindo os seus grupos e alimentos contidos em cada um. Abordou também a importância de 

realizar uma alimentação variada, bem como de executar normas de higiene alimentar. Para 

consolidar a temática, os alunos realizaram fichas de trabalho contidas no manual escolar (e 

uma roda dos alimentos, na área de expressão e educação plástica). 

Na área de expressão e educação plástica, os alunos pintaram e recortaram os alimentos 

representados na roda dos alimentos para posteriormente os colarem numa cartolina, agrupando-

os corretamente. Desta forma, trabalharam a sua motricidade fina, pintando, recortando e 

colando. Para finalizar a roda dos alimentos da sala, os alunos de terceiro ano realizaram a 

respetiva legenda. 

No que concerne às semanas em que regi individualmente, vou descrevê-las agrupando 

todo o trabalho por área disciplinar, começando por indicar para cada semana os objetivos 

pretendidos a ser alcançados pelos alunos. 

Português 

Na primeira semana, coube-me trabalhar de modo a que os alunos atingissem os 

objetivos de desenvolver capacidade de extrair e reter informação; adquirir vocabulário; 

identificar ditongos gráfica e foneticamente; identificar o fonema/grafema "P"; transcrever 

palavras ou frases representadas em letra de imprensa, para manuscrita. 

Para tal, como motivação inicial, apresentei duas imagens legendadas: um menino 

chamado Paulo e o seu porco chamado Papuças, para os alunos visualizarem a consoante p 

minúscula e maiúscula, em letra manuscrita. Oralmente pedi-lhes que enunciassem outras 

palavras iniciadas com o mesmo fonema. 

Para o exercício seguinte selecionei outras imagens e elaborei as respetivas legendas 

(em letra manuscrita), referentes à consoante em estudo (sons "pa, pe, pi, po, pu") em 

associação com ditongos. Pretendia que os alunos colocassem a legenda por baixo da respetiva 

imagem mas, ao colocar as imagens no quadro, constatei que as legendas eram demasiado 

pequenas e optei por não as utilizar, escrevendo-as em tamanho legível para toda a turma.  

As imagens selecionadas foram: pau, pião, pão, peixe, porco, Paulo (a imagem utilizada 

na motivação inicial), pai, pássaro - com um balão de fala onde se enquadrava a legenda "piu". 

Após escritas no quadro, pedi aos alunos que as lessem e transcrevessem para o seu caderno. As 

palavras "peixe, pássaro, Paulo e porco" continham consoantes que ainda não tinham sido 

trabalhadas, por conseguinte, em vez de pedir aos alunos que as lessem, pedi que me 
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"ajudassem" a lê-las. Ou seja, que lessem as sílabas conhecidas - pei, pá e Pau respetivamente, 

lendo eu as restantes. A palavra "porco" foi demonstrada apenas para visualização dos alunos, 

pois apesar de iniciar com as letras p e o, a primeira sílaba contém também a letra r (consoante 

que ainda não tinha sido trabalhada pelos alunos). 

Optei por esta atividade na medida em que as metas de aprendizagem relativas ao 

domínio de Decifrar e Escrever Palavras, subdomínio Reconhecimento e Escrita de Palavras e 

Letras referem que, no primeiro ano, O aluno usa a correspondência letra/som para ler 

palavras desconhecidas e O aluno usa o conhecimento das sílabas para decifrar palavras 

desconhecidas. 

Portanto ao pedir aos alunos para identificarem a imagem pertencente a cada uma das 

legendas, eles tinham de utilizar os conhecimentos que já detinham para descobrirem palavras 

novas. Por exemplo: mostrando a palavra pião. Os alunos já conheciam o ditongo “ão” e 

estávamos a trabalhar os fonemas pa, pe, pi, po e pu. Então, juntando os seus conhecimentos 

relativos aos fonemas pi e ão, os alunos descobriram que se tratava da palavra pião, fazendo 

corresponder letra/som e conhecimento das sílabas para decifrar palavras desconhecidas (a 

palavra em si já era conhecida pelos alunos mas ainda não a sabiam escrever). 

De seguida entreguei uma imagem da motivação inicial (o menino Paulo) a cada aluno, 

para pintarem e visualizarem o respetivo grafema, recordando o facto de os nomes serem 

iniciados em letra maiúscula. 

Posteriormente distribuí uma ficha de trabalho individual, cujo primeiro exercício 

continha as palavras pau e Paulo, em letra manuscrita para os alunos cobrirem repetirem em 

duas linhas. Percebi que o devia ter colocado na própria imagem de motivação, algo a que 

atendi nas restantes semanas de regência. 

No segundo exercício, os alunos tinham cinco imagens (pente, bola, gato, pão, pera) e 

tinham de assinalar quais as começadas pelo som da consoante em estudo. 

O terceiro exercício continha diversas palavras para os alunos assinalaram aquelas onde 

observavam a consoante em estudo. Neste estavam palavras em letra manuscrita e impressa uma 

vez que duas das metas intermédias para o 1º ano, no que concerne ao domínio de Decifrar e 

Escrever Palavras, no subdomínio do Conhecimento de Convenções Gráficas referem que “O 

aluno copia palavras e frases em letra manuscrita.” e “O aluno transcreve de letra impressa para 

letra manuscrita.” Então, considerei importante que começassem a familiarizar-se com algumas 

palavras em letra impressa. 

No dia seguinte utilizei novamente as imagens utilizadas como motivação inicial mas já 

pedi aos alunos que fossem os próprios a legendá-las, no quadro de ardósia. Aquelas que lhes 
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eram, em parte, desconhecidas, apenas pedi para escreverem a sílaba inicial e eu terminava a 

palavra (nas palavras peixe e pássaro), estando a palavra “porco” excluída deste exercício. 

No decorrer desta atividade percebi que inicialmente os alunos estavam interessados 

mas, o facto de apenas ir um de cada vez ao quadro, fez com que os restantes elementos 

ficassem bastante impacientes. Concluí que, nas restantes atividades deste género, enquanto um 

aluno escrevia uma palavra no quadro, os restantes faziam o mesmo no seu caderno, a fim de 

estar toda a turma a trabalhar em simultâneo. 

De seguida entreguei uma nova ficha individual para os alunos iniciarem no próprio dia 

e terminarem no dia seguinte. No que concerne aos exercícios da primeira página, o terceiro 

exercício deveria ter sido preparado de outra forma. Neste selecionei sons que os alunos tinham 

de juntar a fim de escrever palavras suas conhecidas (“pa, pe, pi, po, pu, a, i, u, ou, ão”) mas 

deveria ter agrupado sílabas para ser mais fácil (e mais correto) para os alunos. Ou seja, por 

exemplo a palavra pião, estava corretamente dividida, pois existia a sílaba PI e o ditongo ÃO. 

Mas, para escrever pai, tornava-se mais difícil para os alunos uma vez que esta palavra é 

monossilábica, não podendo ser dividida como PA + I. 

Relativamente ao último exercício desta ficha, a terceira meta de aprendizagem 

intermédia relativa ao domínio de Decifrar e Escrever Palavras, subdomínio Reconhecimento e 

Escrita de Palavras e Letra, refere que “O aluno escreve palavras e frases”, portanto optei por 

colocar algumas frases. Devido aos alunos ainda conhecerem poucas letras do alfabeto escrevi 

as frases em letra impressa para copiarem para letra manuscrita, e, sempre que utilizei palavras 

que os alunos já sabiam escrever substituías por imagens. Desta forma, copiavam as palavras 

desconhecidas mas tinham de pensar na forma de escrever as palavras com que tinham 

trabalhado nos dois dias anteriores para as saberem escrever sem copiar. 

Na segunda semana, os objetivos a atingir pelos alunos eram: Articular corretamente; 

promover concordâncias morfo sintáticas; ordenar sequências de imagens; associar som/grafia 

das sílabas: ta, te, ti, to, tu; associar imagem/palavra e vice-versa; produzir frases com sentido; 

escrever frases. 

Para os alunos atingirem o objetivo de “articular corretamente” é importante serem 

corrigidos sempre que se expressam oralmente de modo incorreto, seja em contexto de sala de 

aula ou durante o intervalo. 

Referindo o Programa de Português do Ensino Básico (2009), no que respeita á 

organização programática do 1º CEB, este refere que um dos objetivos a atingir pelos alunos, no 

que concerne à Expressão Oral, é “Falar de forma clara e audível”. Este objetivo torna-se 

importante para todos os indivíduos, não só na escola como também no seu dia-a-dia pois é 

fulcral termos a capacidade de comunicar com as pessoas que se encontram à nossa volta. 
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Para além deste objetivo, trabalhei o grafema T. Como motivação inicial utilizei um 

boneco chamado Tó que tinha uma tulipa na mão. Apresentei gravuras: a tia, o tio e o cão Tuti, 

bem como um quadro onde apresentava cinco imagens legendadas: TAPETE; TETO; TIA; 

PATO; TUTI. 

Nesta semana, quando distribuí o “Tó” para os alunos pintarem, por baixo deste 

estavam quatro linhas. Duas para os alunos cobrirem e treinarem o respetivo nome e outras duas 

onde praticaram a palavra “tu”. Não coloquei a palavra “tulipa” (como desejava inicialmente) 

por esta conter uma consoante que ainda não tinha sido trabalhada com os alunos. 

Uma vez mais coloquei um nome próprio e um nome comum para os alunos praticarem 

o grafema maiúsculo e minúsculo, relembrando novamente que os nomes próprios são iniciados 

por letra maiúscula. 

No dia seguinte, sugeri algumas palavras que os alunos escreveram no caderno. 

Posteriormente pedi-lhes que produzissem frases, solicitando um aluno de cada vez para o 

concretizar no quadro, enquanto os restantes colegas escreviam no seu caderno. 

Prossegui com a realização de uma ficha individual que continha frases em letra 

impressa que os alunos transcreveram em letra manuscrita, legendando algumas imagens (as 

que os alunos já sabiam escrever e que continham o grafema em estudo esta semana), desta 

forma realizaram a associação palavra/ gravura. 

Na terceira semana, os objetivos a alcançar pelos alunos eram: Contar história 

inventada; identificar palavras associadas a gravuras; identificar silabas com o grafema "L"; 

realizar representação gráfica; ordenar palavras, formar frases; reconhecer marcas da frase: 

maiúscula e ponto final. 

Como motivação inicial (referente ao grafema L) escrevi diversas palavras no quadro 

que depois de lidas pelos alunos foram acompanhadas de imagens, sendo ainda referida a 

diferença entre as palavras Lili e leão (nome próprio com letra maiúscula). De seguida os alunos 

pintaram a Lili e praticaram a escrita do respetivo nome e palavra lua. 

A fim de referir marcas das frases pedi a cada aluno que me sugerisse uma frase. Para 

isso tinham de referir as imagens utilizadas como motivação inicial para que não se 

dispersassem na temática e utilizassem palavras onde estivesse presente o grafema em estudo. 

Após todas as frases estarem escritas referi, explicando, as letras maiúsculas e os pontos finais 

em cada uma, para que os alunos compreendessem que uma frase se inicia com letra maiúscula 

e que, para demonstrarmos que a mesma terminou colocamos um ponto final. Ou seja, com este 

exercício os alunos verificaram aspetos comuns em todas as frases, bem como indicado nos 

Programas de Português do Ensino Básico no que respeita à organização programática de 1º 
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CEB (2004:25), o aluno deve Manipular e comparar dados para descobrir regularidades no 

funcionamento da língua.  

No dia seguinte, a fim de dar continuidade ao estudo do grafema L, entreguei uma ficha 

individual cujo primeiro exercício continha divisão silábica de palavras (na maioria dissilábicas) 

para os alunos transcreverem e lerem, sendo que eu passei pelo lugar de cada um para pedir que 

me lesse as palavras que eu apontasse, tentando sempre apontar as palavras onde anteriormente 

verifiquei que cada aluno demonstrava mais e menos dificuldade. Desta forma, quando pedia a 

palavra “mais difícil” o aluno tinha de se concentrar e, após pedir a “mais fácil” era motivador 

para o mesmo pois respondia sem qualquer dificuldade. 

Seguidamente iniciei um exercício de transcrição de frases de letra impressa para 

manuscrita (onde substituí as palavras conhecidas por imagens), pedindo aos alunos que as 

terminassem em casa. Neste exercício, perguntei-lhes de que forma se iniciam e terminam as 

frases, pedindo-lhes que não esquecessem esse facto aquando da realização do exercício. 

No último dia realizaram um exercício onde tinham de ordenar palavras de modo a 

formar frases corretas, não esquecendo de atender a que uma letra maiúscula inicia uma frase 

(além de indicar um nome próprio) e o ponto final termina-a. 

Ainda neste dia visualizei todas as fichas a fim de corrigir todos os trabalhos, sendo que 

quando observei erros, estes foram corrigidos no quadro: escrevi as frases incorretas e pedi a 

toda a turma que identificasse e explicasse o erro para, posteriormente este ser corrigido. 

Na quarta semana, os objetivos a atingir pelos alunos consistiam em relatar o conteúdo 

global de um texto; identificar sons com sílabas em estudo, em palavras; estabelecer 

correspondência entre palavras e imagens; identificar as várias representações do grafema 

"ca","co","cu"; ordenar palavras de modo a formar frases. 

Deste modo, para motivação inicial (referente ao grafema C, fonemas Ca, Co e Cu), 

selecionei a Cátia, que tinha uma camélia na mão e um seu relógio de cuco atrás de si. Escrevi 

diversas palavras no quadro que depois de lidas pelos alunos foram acompanhadas de imagens e 

copiadas para os cadernos de cada um. Seguidamente distribuí uma ficha individual a cada 

aluno. Esta continha a Cátia e o seu relógio de cuco para os alunos pintarem e praticaram a 

escrita do respetivo nome, e da palavra cuco. 

Posteriormente ditei algumas frases para escreverem no caderno, chamando um aluno 

de cada vez para a escrever no quadro. 

No dia seguinte, relembrei a consoante em estudo e dei início a uma ficha individual 

com diversas frases desordenadas para os alunos ordenarem e terminarem como trabalho para 

casa. Este tipo de exercícios é bastante importante uma vez que para ordenar uma frase o aluno 

precisa compreender o significado das palavras que a constituem. Não basta saber pronunciá-
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las, bem como preconizam Sim-Sim, Duarte e Micaelo (2007:7): Por compreensão da leitura 

entende-se a atribuição de significado ao que se lê, quer se trate de palavras, de frases ou de 

um texto. Por outro lado, o aluno precisa ainda de conhecer e Explicitar regras de ortografia e 

pontuação, como referido no Programa de Português do Ensino Básico (2009: 25), uma vez 

que, para a construção de uma frase, o aluno não pode esquecer que esta se inicia com letra 

maiúscula e quando a terminamos sem que se trate de uma pergunta ou ordem temos de colocar 

um ponto final. 

Portanto, com este tipo de exercícios, os alunos trabalham o conceito de palavra e frase, 

sendo uma frase um conjunto ordenado de palavras, tendo os alunos que compreender o 

significado de cada palavra a fim de saber qual a ordem certa para a realização de uma frase que 

tenha sentido. 

No último dia fiz a correção de todos os trabalhos, sendo os erros cometidos corrigidos 

no quadro, num exercício coletivo, onde os próprios alunos ajudam na correção dos erros uns 

dos outros. 

De seguida pedi, a um aluno de cada vez, que ditasse uma frase que já soubesse 

escrever. Este escrevia-a no quadro enquanto o grupo a escrevia no caderno. 

Na quinta semana, os objetivos pretendidos a ser alcançados pelos alunos consistiam em 

recontar situações vividas; registar situações vividas; identificar as sílabas "ça", "ço", "çu"; 

reconhecer a função da cedilha para a leitura; ordenar sílabas para formar palavras; praticar a 

leitura de pequenos textos. 

Por se tratar da primeira semana de aulas após as férias de Natal e passagem de ano, 

comecei por pedir aos alunos que contassem como tinham sido as suas, tendo cada um o seu 

momento para falar. De seguida, pedi-lhes que resumissem ambas as festividades (natal e 

passagem de ano respetivamente) em três momentos, para os registarem sob forma de desenho 

numas folhas distribuídas com respetiva divisão. 

Para os alunos identificarem as sílabas “ça, ço, çu” e reconhecerem a função da cedilha 

para a leitura, comecei por relembrar as propriedades já conhecidas do grafema C. 

De seguida, escrevi a palavra Palhaço no quadro, para iniciar a história “O Palhaço que 

aprendeu a lição!”. Esta, inventada por mim, foi contada aos alunos com ajuda de imagens 

referentes às personagens e a palavras que continham o grafema em estudo. 

Posteriormente coloquei segmentos de reta por baixo de cada uma para os alunos 

escreverem a respetiva legenda, transcrita também para os seus cadernos. 

Após copiadas as palavras, entreguei uma ficha individual cujo primeiro exercício 

continha conjuntos de sílabas que os alunos deveriam ordenar para formar palavras, tratando-se 
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maioritariamente de dissílabos e apenas três palavras trissilábicas. Finalizado o exercício passei 

por cada um dos alunos pedindo-lhes que lessem as palavras por mim sugeridas. 

No dia seguinte os alunos resolveram o segundo exercício da mesma ficha de trabalho 

que continha as palavras “Poluição” e “Educação”, estas separadas silabicamente mas 

ordenadas, para os alunos lerem e copiarem. Para me certificar de que não restavam dúvidas 

acerca dos significados apresentei imagens que foram exploradas em conjunto. 

Seguidamente foi corrigida uma ficha de trabalho que os alunos legendaram em casa, 

também com palavras contendo o grafema em estudo. 

Na sexta e última semana de regências, os objetivos a atingir pelos alunos referiam 

aprender o sentido global de um texto; identificar as sílabas "ra", "re", "ri", "ro", "ru"; enunciar 

vocábulos com as sílabas em estudo; realizar jogos de palavras; completar formação de 

respostas escritas. 

Nesta semana, apenas regi segunda-feira e sexta-feira no período da tarde (terça e 

quarta-feira a escola esteve encerrada por motivo de neve). 

Atendendo ao facto de dois dos objetivos desta semana referirem a apreensão do sentido 

global de um texto e a identificação das sílabas “ra, re, ri, ro, ru”, iniciei a semana contando a 

história “O Rato Romeu.”, inventada por mim e contada com o apoio de imagens relacionadas 

com o texto (integrando vocábulos com o grafema em estudo - o grafema R). 

Os alunos recontaram a história utilizando as imagens. Após o reconto, legendaram as 

gravuras no quadro, copiando para o seu caderno. 

Posteriormente realizaram uma ficha individual cujo segundo exercício consistia em 

formular respostas escritas a questões sobre o texto. A linha de resposta continha espaços para 

os alunos escreverem e palavras (aquelas que ainda não sabiam escrever). Com este exercício 

compreendi quais os alunos que conseguiam e os que tinham alguma dificuldade em executar 

dois dos objetivos propostos: “Apreender o sentido global de um texto” e “Completar formação 

de respostas escritas”, sendo que o último foi também trabalhado na área da matemática. 

Citando Sim-Sim, Duarte e Micaelo (2007:7): 

Por compreensão da leitura entende-se a atribuição de significado ao que se lê, 

quer se trate de palavras, de frases ou de um texto. Tal como na compreensão do 

oral, o importante na leitura é a apreensão do significado da mensagem, 

resultando o nível de compreensão da interacção do leitor com o texto. 

Portanto, através da interpretação de um texto é possível compreender se os alunos 

apreenderam o seu sentido global ou não, sendo esta de extrema importância no que respeita à 

compreensão da leitura. 
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Para finalizar, recorri à apresentação de imagens representantes de trava-línguas para 

apoiar os alunos na enunciação do mesmo, consolidando com a decifração de um código e 

respetiva leitura e enunciação de um outro trava-línguas (exercício do manual escolar dos 

alunos). 

Matemática 

Na primeira semana, os objetivos pretendidos para serem atingidos pelos alunos 

consistiam em efetuar contagens até vinte; compreender os números até cinco; decompor 

aplicando a noção de adição e subtração; compreender o sentido de problemas numéricos; 

reconhecer operações necessárias à resolução de problemas numéricos. 

Referindo as metas de aprendizagem nesta área, mais especificamente o domínio dos 

Números e Operações, subdomínio dos Números Naturais, duas das metas intermédias até ao 2º 

ano indicam que o aluno deve saber utilizar números em diferentes contextos e com diversos 

significados como a noção de quantidade, ordenação e identificação, bem como deve saber 

compor e decompor números, pelo menos até 1000. Atendendo ao facto de que esta turma se 

encontra no início do 1º ano, apenas estudaram em contexto de 1º CEB, até ao número cinco 

(apesar de a maioria já efetuar contagens orais até dez, e alguns alunos até vinte, sem 

demonstrar qualquer incerteza), no que concerne à decomposição de algarismos, a estes alunos 

ainda não lhes é pedido mais do que decomposições até ao número cinco. 

Para tal iniciei a aula com exercícios no âmbito de conjuntos (tema já conhecido e 

anteriormente trabalhado pelos alunos). Desenhei diversas adições de conjuntos, pedindo aos 

alunos que as realizassem, começando por exemplificar: desenhei um conjunto com duas 

estrelas, o sinal mais e um conjunto com três estrelas. Circundando ambos os conjuntos, obtive 

um total de cinco estrelas no conjunto final. De seguida, entreguei uma ficha de consolidação 

individual para os alunos aplicarem os seus conhecimentos. 

No dia seguinte iniciei a aula abordando a subtração, esta lecionada pela primeira vez. 

Desta forma, preparei três sequências com três imagens cada. Comecei por mostrar apenas uma 

pedindo aos alunos que a observassem e tentassem explicar o que estavam a ver. Pedi-lhes ainda 

que atendessem ao quadrado contido no canto superior esquerdo de cada imagem. Dentro de 

cada quadrado estava um algarismo. Sem dificuldade, compreenderam que se tratava de uma 

sequência de imagens. 

Ou seja, o exemplo apresentado era o de uma macieira. Na primeira imagem estavam 

cinco maçãs na árvore; na segunda estavam três maçãs na árvore e duas caídas; na terceira 

imagem estavam apenas três maçãs na árvore. Desta forma, os alunos compreenderam que as 

três imagens representavam a mesma árvore, explicando que ao caírem dois dos seus cinco 

frutos restavam apenas três. 
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Desta forma orientei o diálogo no sentido da subtração (ao caírem dois frutos, a árvore 

fica com menos dois frutos) terminando o mesmo com a demonstração da representação 

matemática do que estávamos a referir oralmente (ou seja, 5-2=3), pedindo aos alunos que 

averiguassem o resultado contando pelos dedos das mãos. 

Para dar continuidade ao tema, apresentei mais duas sequências do mesmo género, e 

prossegui representando diversos exemplos em forma de agrupamentos desenhados no quadro. 

Para finalizar o exercício entreguei uma ficha de consolidação individual e fui passando 

por todos os alunos para corrigir. Sempre que verificava que algo não estava correto, pedia ao 

aluno que explicasse a sua resposta, durante a explicação o aluno apercebia-se do seu erro, 

corrigindo-o. Se isso não acontecesse, eu perguntava se tinha a certeza de algo, apontando para 

o erro, e o aluno emendava, pois eu percebi (pelas respostas orais que os alunos tinham dado 

anteriormente), que os erros se derivavam apenas a falta de atenção. 

De seguida realizei contagens orais com a turma, verificando que, dos alunos presentes, 

todos contaram até 10 sem dificuldade (atendendo ao facto de que faltaram dois elementos e, no 

dia anterior, um deles demonstrou dificuldades e o outro faltou). Por outro lado, até ao número 

20 ainda havia alunos que baralhavam um pouco quando atingiam os números 13 ou 15. Ou 

seja, os alunos demonstraram conhecimento no que refere as contagens, mas por vezes 

esqueciam um número, o que provavelmente se devia a falta de atenção pois, algum tempo 

depois já todos os alunos realizavam contagens sem qualquer dificuldade ou esquecimento 

(excetuando novamente os dois elementos em falta neste dia que, por faltarem demasiado à 

escola, nem sempre apresentavam os resultados desejados e alcançados pelos restantes 

elementos). 

No dia seguinte abordei a resolução de problemas. Enunciei diversas situações 

problemáticas oralmente, enquanto os alunos realizavam a respetiva representação matemática 

nos seus cadernos, vindo cada um na sua vez, segundo minha indicação, realizar o exercício no 

quadro. Tentei dificultar o exercício consoante o aluno que chamava ao quadro, abordando as 

questões onde cada um demonstrava maior dificuldade. Desta forma, cada aluno tinha, 

inevitavelmente, que pensar para resolver a situação, não podendo copiar do quadro, o que 

provavelmente aconteceria se fosse um colega resolver algo que para o próprio se demonstre 

difícil de resolver sozinho. 

Na segunda semana pretendia que os alunos atingissem os objetivos de explorar 

situações que conduzam à descoberta do zero; quantificar; utilizar a simbologia >,< e =; 

completar uma reta matemática; explorar situações problemáticas. 

Desta forma, comecei por abordar situações que conduziam à descoberta do zero, bem 

como o seu significado enquanto quantidade, consolidando com exercícios do manual escolar. 
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No dia seguinte, entre outros conteúdos, abordei as relações numéricas, mais 

especificamente as relações de maior, menor e igual. 

A relação de igualdade é extremamente importante nesta área, bem como referido por 

Ponte, Branco e Matos (2009:19): 

Em Matemática, a noção de igualdade desempenha um papel fundamental, 

tendo um significado muito mais próximo de “equivalência” do que de 

“identidade”. Na identidade matemática existe uma coincidência total entre 

dois objectos – um objecto só é idêntico a si mesmo. Em contrapartida, a 

igualdade ou equivalência matemática é sempre relativa apenas a uma certa 

propriedade. 

Por conseguinte, é fundamental que os alunos comecem desde cedo a familiarizar-se 

com este facto. É importante compreenderem não só o significado da palavra “igual”, como 

também que identifiquem e sejam capazes de utilizar o respetivo símbolo (=). 

Ou seja, é importante que os alunos compreendam que dizer que o conjunto que tem 3 

carrinhos é igual ao conjunto que tem 3 bolas se deve ao facto de ambos terem o mesmo número 

de brinquedos. Da mesma forma que é importante compreenderem que, em linguagem 

matemática, se representa 3=3. 

Por outro lado, é também importante que os alunos contactem com situações de 

desigualdade, que nesta fase inicial devem ser extremamente simples, assim como referem 

Ponte et al (2009:23) o que se pretende é que os alunos percebam a natureza destas relações – 

não é desenvolver técnicas de resolução de inequações, da mesma forma que é importante 

compreenderem a afinidade entre estas relações, ou seja, que tem o mesmo significado referir 

1<2 ou 2>1. 

Portanto, para que os alunos compreendessem estas relações numéricas, optei por 

começar por desenhar seis conjuntos no quadro (agrupando-os a pares), pedindo aos alunos que 

me indicassem quantos elementos visualizavam em cada um, para de seguida lhes pedir que me 

indicassem qual a relação entre estes (dois a dois). No momento em que os desenhei, atendi ao 

facto de utilizar os três símbolos neste exercício. 

Após este exercício e antes de entregar uma ficha individual de consolidação, pedi aos 

alunos que me “ajudassem” a escrever os números de 0 a 5 por ordem crescente (apenas para 

relembrar). 

A ficha individual recaía maioritariamente sobre relações numéricas e noção de 

quantidade, sendo também esta essencial e tendo maior importância do que a simples 

memorização da sucessão numérica, como preconizam as Orientações Curriculares para a 
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Educação pré-escolar, citadas por Castro e Rodrigues (2008:16) …há crianças que aprendem 

com gosto e facilidade a memorizar a sucessão de números cardinais; é, no entanto, mais 

importante perceber a correspondência de uma determinada quantidade a um número, do que 

saber de cor a sucessão numérica. 

A ficha continha ainda situações problemáticas e um último exercício referente às 

noções de quantidade e relações numéricas que os alunos levaram para trabalho de casa, sendo 

corrigida no dia seguinte. Neste último dia para além da correção do trabalho de casa, os alunos 

executaram exercícios no manual escolar. 

Na terceira semana de regências, os objetivos pretendidos para ser atingidos pelos 

alunos referiam efetuar contagens regressivas de 9 a 1; ordenar numeração crescente e 

decrescente; utilizar simbologia de maior e menor; desenvolver raciocínio matemático. 

Iniciei a semana relembrando contagens de zero a nove oralmente, para de seguida 

realizar contagens regressivas. Nas contagens regressivas, os alunos demonstraram alguma 

dificuldade. Portanto escrevi os algarismos por ordem crescente no quadro, para apoiar na 

contagem decrescente. Para tal pedi aos alunos que ditassem um algarismo de cada vez, 

escrevendo alguns algarismos incorretos testando não só a atenção como também a sabedoria 

dos alunos (pois quando notavam que o algarismo estava errado eu pedia-lhes que indicassem 

qual o algarismo que eu tinha escrito). 

Desta forma percebi que, na maioria, a turma reconhece os algarismos até 9 

individualmente (e não apenas em sucessão numérica). 

De seguida recordei exercícios de adição e subtração, consolidando com o manual 

escolar dos alunos. 

No dia seguinte, recorrendo novamente ao manual escolar, os alunos realizaram 

exercícios referentes à subtração, resolvendo-os e explicando. Seguidamente, para abordar 

situações problemáticas, chamava dois alunos para junto de mim (para representarem um 

problema matemático) e indicava um terceiro aluno para fazer a questão- problema. Os restantes 

representavam-no no seu caderno e, quem soubesse a resposta colocava o dedo no ar para 

responder. O aluno indicado para realizar a questão-problema iria “narrar” o que acontecia com 

os colegas junto de mim, (que agiriam segundo instruções minhas). Por exemplo: os alunos A e 

B estavam junto de mim e eu dava 2 lápis ao aluno A e combinava com ambos que o aluno B 

tinha de dar mais 3 lápis ao colega. O aluno “narrador” teria de dizer “O A tinha 2 lápis, o B 

deu-lhe mais 3. Com quantos lápis ficou o A?”. Para cada situação problemática chamava 

alunos diferentes. A atividade correu bastante bem, os alunos se mostraram extremamente 

motivados e participativos. 
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No dia seguinte, entreguei uma ficha individual de consolidação, abordando ordens 

crescentes e decrescentes (até ao número 7), bem como situações problemáticas. O último 

exercício era de resposta oral, portanto cada aluno teve oportunidade de inventar e escrever no 

quadro (utilizando simbologia matemática) a respetiva situação problemática inventada, 

enquanto os colegas corrigiram e copiaram para o seu caderno. 

Referindo as Indicações Metodológicas do capítulo dos números e operações do 1º 

CEB, inseridas no Programa de Matemática (2007:14): 

É necessário proporcionar aos alunos situações diversas que lhes permitam 

desenvolver o cálculo mental. Para isso, devem ser trabalhadas diferentes 

estratégias de cálculo baseadas na composição e decomposição de números, 

nas propriedades das operações e nas relações entre números e entre as 

operações. 

Por conseguinte, através deste exercício demonstrei aos alunos diversas possibilidades 

de obtermos o mesmo resultado. 

No exercício seguinte eu escolhia um aluno para inventar um problema, outro para o 

escrever no quadro e os restantes tinham de corrigir o colega que estava no quadro. 

De seguida, eu continuei o mesmo exercício, dando início à abordagem de situações 

problemáticas com mais de um momento, para os alunos visualizarem o mesmo resultado para 

diferentes situações, pedindo-lhes depois que inventassem situações problemáticas idênticas, 

sendo eu a traduzi-las em números no quadro, avisando-os para que estivessem muito atentos 

pois eu podia escrever mal e teriam de ser eles a emendarem-me. Por diversas vezes troquei 

sinais e algarismos para testar a atenção dos alunos, que se demonstraram extremamente 

atentos, apercebendo-se de imediato sempre que eu o fazia. 

Na quarta semana, os objetivos a atingir pelos alunos consistiam em efetuar contagens 

de: 2 em 2, 3 em 3, 4 em 4; representar contagens em reta numérica; realizar contagens 

progressivas e regressivas; explorar e interpretar dados na forma de tabelas e gráficos. 

No que concerne a “representar números na reta numérica” este é um dos objetivos 

específicos estipulados pelo Programa de Matemática no Ensino Básico (2007:15), mais 

especificamente no capítulo dos Números e Operações. Sendo também de extrema importância 

para a posterior realização de contagens na mesma. 

Portanto, iniciei a semana pedindo “ajuda” aos alunos na representação de números em 

reta numérica indicando-lhes, de seguida, que resolvessem exercícios do seu manual escolar. 

No dia seguinte, após relembrar a numeração em reta numérica, distribuí uma ficha 

individual cujo primeiro exercício requeria cálculos de adição e subtração para, no segundo 
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exercício, aplicarem contagens de dois em dois, três em três e quatro em quatro, em três retas 

numéricas. 

No dia seguinte, dei continuidade à mesma ficha de trabalho onde o terceiro exercício 

continha uma tabela de dupla entrada com exercícios de somas e subtrações. Coloquei-o nesta 

ficha de trabalho para introduzir a posterior interpretação de gráficos e tabelas (tema que planeei 

abordar nesta mesma semana mas, por falta de tempo, concretizei na semana seguinte). 

Para finalizar a ficha de trabalho, os alunos tinham quatro situações problemáticas para 

resolver, tendo de completar os espaços onde estavam as respostas completas. 

Na quinta semana de regências, os objetivos a ser atingidos pelos alunos residiam em 

representar e interpretar dados de tabelas e gráficos; ler e escrever números; efetuar contagens 

até ao número 30; explorar situações que conduzam à aplicação da adição e subtração. 

Um dos conteúdos abordados foi a interpretação de gráficos e tabelas. Para tal, como 

referi, na semana de regências anterior os alunos resolveram um exercício de somas e 

subtrações numa tabela de dupla entrada, a fim da introdução deste tema. 

Nesta semana, comecei por apresentar uma ficha individual com um gráfico e uma 

tabela: ambos referentes aos mesmos dados - cinco nomes conhecidos e trabalhados pelos 

alunos (os mesmos utilizados para as personagens de motivação inicial das diversas consoantes 

estudadas) e imagens de três objetos. 

De seguida realizámos em conjunto a respetiva interpretação. Este tipo de atividades é 

bastante importante, bem como preconizado no Programa de Matemática (2007:27), onde um 

dos tópicos indicados no capítulo referente à representação e interpretação de dados indica a 

Leitura e interpretação de informação apresentada em tabelas e gráficos. 

Para consolidar, os alunos responderam a várias questões de escolha múltipla. Devido 

aos alunos ainda não conhecerem todas as letras do alfabeto, li as perguntas para eles 

assinalarem a respetiva resposta. 

No primeiro conjunto de perguntas, as opções era apenas os nomes contidos no gráfico 

e na tabela. No segundo conjunto, eram apresentadas as imagens (idênticas às contidas no 

gráfico e na tabela em questão). 

Na realização da ficha constatei uma pequena falha que foi o facto de não ter numerado 

as perguntas e, uma vez que os alunos não conseguiam lê-las sozinhos, quando se distraíam um 

pouco ficavam confusos sem saber se estavam a realizar o seu registo na linha correta. 

No dia seguinte, o grupo montou um puzzle. Por trás de cada peça estava escrito um 

problema matemático (ou imagens para os alunos inventarem uma situação problemática). 

Solicitava um aluno de cada vez para retirar uma peça. Lia o problema e o aluno resolvia-o no 

quadro, enquanto toda a turma resolvia no seu caderno. 
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Por cada resposta correta colávamos a peça no quadro, sendo o resultado final um 

palhaço – “O palhaço” utilizado na história de motivação inicial desta semana. 

Seguiu-se a resolução de situações problemáticas inventadas pelos alunos e exercícios 

do manual escolar. 

Na sexta semana pretendia que os alunos decompusessem numeração em unidades e 

dezenas; resolvessem situações problemáticas; Efetuassem operações com números naturais até 

dezoito; desenvolvessem estratégias de cálculo mental. 

No que concerne a atingir o objetivo “Decompor numeração em unidades e dezenas”, 

para facilitar a compreensão por parte dos alunos utilizei os ábacos (construídos pelos próprios 

alunos numa semana de regências da minha colega), bem como sugerido nas “notas” junto aos 

objetivos específicos referentes aos números naturais, inseridos no Programa de Matemática do 

Ensino Básico (2007:15): Propor o uso de modelos estruturados de contagem como, por 

exemplo, o colar de contas, cartões com pontos, molduras de dez e ábacos horizontais. 

Comecei por escrever alguns números no quadro, pedindo aos alunos que me 

indicassem quantas unidades e dezenas tinha cada um. O mesmo número era representado no 

ábaco. 

Como consolidação distribuí uma ficha individual onde os alunos recorreram ao ábaco 

para facilitar a resolução dos exercícios. 

Nesta semana, apenas regi matemática segunda-feira, uma vez que a escola esteve 

encerrada devido a motivos de neve. 
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Estudo do Meio 

Na primeira semana, os objetivos a atingir pelos alunos nesta área consistiam em 

identificar normas de higiene; reconhecer a importância da postura, do exercício físico e do 

repouso para a saúde. 

Comecei por dialogar com os alunos acerca dos hábitos de higiene matinais, 

consolidando com uma ficha de trabalho onde tinham de ordenar cinco imagens referentes aos 

mesmos. Esta ficha continha ainda uma sexta imagem – a saída para a escola; tendo os alunos 

que ordenar as cinco ações que a antecedem. 

No dia seguinte relembrei, em conjunto com os alunos, hábitos de higiene, posturas 

corretas de sentar, a importância do exercício físico e, uma breve referência à correta 

alimentação. Consolidei com uma ficha de trabalho com dois exercícios onde os alunos tinham 

de fazer corresponder os objetos de higiene que utilizavam para as respetivas partes do corpo 

(exemplo, corta unhas corresponde às mãos); no exercício seguinte tinham algumas imagens 

para identificar as corretas e incorretas (circundando a verde ou colocando uma cruz vermelha 

respetivamente), relativas à alimentação, postura de sentar e exercício físico. 

Na segunda semana, pretendia que os alunos interiorizassem e aplicassem normas de 

prevenção de acidentes domésticos. 

Desta forma foram exploradas as regras básicas de segurança doméstica. Para a melhor 

compreensão por parte dos alunos optei por mostrar diversos pares de imagens onde apresentei 

perigos e respetivas consequências com que nos podemos deparar dentro da nossa própria casa, 

como por exemplo um menino a tocar no fogão e o mesmo menino com a mão queimada. 

Posteriormente concluí que o exercício teria corrido melhor se eu tivesse sido mais seletiva 

quanto ao número de casos a expor. 

Na semana anterior a minha colega de estágio abordou as normas de segurança 

rodoviária. Por conseguinte, ambas organizámos a visita de um bombeiro voluntário à nossa 

sala de aula. Este apresentou-se com a roupa de trabalho e com uma mala de primeiros socorros. 

Mostrou alguns dos utensílios contidos na mesma, explicando a sua utilização e permitindo aos 

alunos manipulá-los, o que é deveras importante, como salientam as Orientações Curriculares e 

Programas de 1º CEB (2004:123), no bloco 5 da área de Estudo do Meio A manipulação de 

objectos e de instrumentos, os cuidados a ter na sua utilização e conservação, assim como a 

valorização do trabalho manual, são aspectos importantes deste bloco. 

Optámos por esta atividade pois por melhor que os alunos possam adquirir 

conhecimentos através de explicações teóricas, estes apreendem mais e melhor se mantiverem 

contacto com a realidade do mundo que os rodeia, bem como referido na Organização 

Curricular e Programas de 1º CEB (2004:102): Será através de situações diversificadas de 
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aprendizagem que incluam o contacto directo com o meio envolvente, (…) que os alunos irão 

apreendendo e integrando, progressivamente, o significado dos conceitos. 

Desta forma, considerámos que ouvir as explicações de um bombeiro voluntário e 

manipular utensílios da sua mala de primeiros socorros seria mais proveitoso para a turma. No 

final, através da observação das suas reações, considerámos que a atividade foi bastante 

motivadora e enriquecedora. Os alunos mostraram-se sempre atentos e bastante participativos. 

Na terceira semana pretendia que os alunos estivessem aptos a localizar unidades de 

tempo, em linha de tempo; estabelecer relações de anterioridade, posterioridade e 

simultaneidade (antes de, depois de, ao mesmo tempo que). 

Iniciei com a exploração da noção temporal, ou seja, o “antes” e o “depois”. Citando a 

Organização Curricular e Programas do 1º CEB (2004:105), no separador da área de Estudo do 

meio, mais especificamente no bloco 1 – “À descoberta de si mesmo”: 

O estudo da história pessoal será um bom ponto de partida para que os alunos 

vão estruturando a noção de tempo. Para isso deve iniciar-se a localização de 

acontecimentos da vida das crianças numa linha de tempo, que terá a mesma 

função dos mapas para as localizações no espaço. 

Desta forma, selecionei oito imagens para apoiar na narração de acontecimentos. Para o 

primeiro exercício utilizei cinco imagens (em representação do dia de um menino: acordar – ir 

para a escola – lanchar – ter aula de natação – dormir). De seguida perguntei aos alunos o que 

acontecia antes ou depois de algo. 

De seguida repeti o exercício, modificando a ordem dos acontecimentos e substituindo 

algumas imagens. 

Posteriormente perguntei-lhes acerca da sua própria vida, o que tinham feito no dia 

anterior, o que pensavam fazer no dia seguinte, o que faziam antes de ir para a escola, entre 

outras. 

No dia seguinte repeti o exercício do dia anterior e, para introduzir atividades 

simultâneas agrupei as imagens quatro a quatro formando duas ações, dialogando sobre as 

mesmas com os alunos (por exemplo, enquanto o menino está na escola, a sua mãe vai ao 

supermercado). 

Uma vez mais conversámos em grande grupo acerca das atividades realizadas pelos 

alunos no seu quotidiano, sempre referindo o que fazem antes, depois e também atividades 

simultâneas (ao mesmo tempo que) consolidando com exercícios do manual escolar.  
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Para a quarta semana, os objetivos a atingir pelos alunos consistiam em identificar 

amigos dentro e fora da escola; sensibilizar para a importância do respeito por si e pelo outro; 

reconhecer o sentido do natal; conhecer tradições natalícias. 

Portanto, tornou-se essencial explorar os valores de amizade e respeito por si e pelo 

outro. 

Um dos objetivos gerais do Programa de 1º CEB (2004:104), no que respeita á área de 

Estudo do Meio refere que o aluno deve … desenvolver o respeito por outros povos e culturas, 

rejeitando qualquer tipo de discriminação. 

Iniciei este tema fazendo referência ao dia Internacional da Pessoa com Deficiência (3 

de dezembro), dialogando sobre os alunos que frequentam a sala de multideficiência situada no 

rés-do-chão da escola, alunos com Necessidades Educativas Especiais (N.E.E.), alguns que 

necessitam da cadeira de rodas para se deslocar. 

Para esta abordagem comecei por apresentar imagens de desportos praticados por 

pessoas que se deslocam em cadeira de rodas (como alguns dos alunos da sala de 

multideficiências), a fim de que os nossos alunos percebessem que estas pessoas não são tão 

diferentes de nós como alguns pensam. E o diálogo prosseguiu com questões colocadas pelos 

alunos. 

De seguida deslocámo-nos à sala de multideficiência para que a turma cantasse para os 

colegas. Esta visita serviu para o contacto com os alunos dessa sala pois, sendo crianças, por 

vezes tendem a afastar-se de pessoas com deficiências, muitas das vezes apenas por não 

compreenderam bem as diferenças físicas existentes. É importante sensibilizar os nossos alunos 

e deixar bem esclarecido que apesar de terem uma deficiência, estas pessoas são pessoas como 

nós, com a mesma dignidade. 

No dia seguinte, foi abordada a época natalícia. Pedi a cada aluno que expusesse a 

tradição vivenciada na sua família nesta época. Explorei a origem do pinheiro de Natal e em 

relação à existência do Pai Natal, este foi referido como verdadeiro uma vez que, como 

preconiza o Programa do Ensino Básico (2007: 105) As crianças desta faixa etária fantasiam 

muitas vezes sobre situações reais. Estas fantasias, fruto da sua imaginação, são importantes 

para o desenvolvimento equilibrado do ser humano, pelo que devem ser respeitadas e 

estimuladas. 

Portanto, à medida que os alunos expunham as suas vivências referiam a existência do 

Pai Natal. Chamei a atenção dos alunos do terceiro ano para que permitissem aos mais novos 

continuar a sentir esta magia. 
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Para a quinta semana de regências, os objetivos a atingir pelos alunos consistiam em 

distinguir seres vivos e não vivos; reconhecer alguns cuidados a ter com as plantas e os animais. 

Portanto iniciei referindo a distinção entre seres vivos e não vivos, dialogando com os 

alunos recorrendo ao apoio de imagens do manual escolar. O diálogo começou por recair sobre 

a diferença entre seres vivos e não vivos, seguindo ainda para a distinção entre animais 

domésticos e selvagens. Foram também abordados os cuidados a ter com as plantas, 

consolidando com exercícios do manual escolar. 

No dia seguinte relembrei o que tinha sido referido no dia anterior, consolidando com 

uma ficha de trabalho individual, onde o primeiro exercício pedia para os alunos pintarem 

apenas os seres vivos; o exercício seguinte apresentava quatro atitudes a ter para com as plantas 

e os animais (duas corretas e duas incorretas), para circundarem a verde ou riscarem a vermelho, 

consoante estivessem corretas ou não, respetivamente; para finalizar, eram apresentados dois 

conjuntos de imagens para, no primeiro, pintarem apenas os animais domésticos e, no segundo 

conjunto, apenas os animais selvagens. 

Na sexta semana, os alunos tinham de conseguir registar estados de tempo; comparar 

condições atmosféricas nas várias estações do ano; descrever modificações na natureza. 

Como referido anteriormente, na última semana apenas regi segunda-feira e sexta-feira 

no período da tarde, uma vez que a escola esteve encerrada por motivos de neve. No que 

respeita às restantes áreas disciplinares não consegui aplicar tudo o que tinha planeado (pois não 

regi todos os tempos planeados). No entanto, na área de estudo do meio consegui aplicar tudo o 

que havia planeado uma vez que no período da tarde de sexta-feira ambos os tempos são de 

estudo do meio. 

Portanto, para a exploração das características das quatro estações do ano comecei por 

dialogar com os alunos acerca dos conhecimentos que cada um possuía, mostrando de seguida 

quatro imagens que demonstravam a mesma paisagem e uma pessoa, nas diferentes estações do 

ano. Através da interpretação destas, os alunos puderam verificar as alterações na natureza e na 

roupa das pessoas. 

Por baixo de cada imagem, os alunos colocaram imagens mais pequenas representativas 

dos diversos estados de tempo característicos de cada estação do ano, para de seguida 

consolidarem registando numa tabela de dupla entrada com as mesmas imagens apresentadas. 

Após o registo na tabela, realizaram um desenho alusivo à estação do ano em que nos 

encontrávamos (inverno). 

Na sexta-feira, projetei a história “O Sr Ano”, na biblioteca escolar com respetiva 

interpretação oral e os alunos realizaram exercícios no manual escolar. 
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No final concluí que deveria ter realizado estas atividades pela ordem contrária. Deveria 

ter iniciado a temática com a leitura da história e distribuído a ficha de consolidação relativa às 

estações do ano/ estados de tempo no final. 

Expressões Artísticas 

No que concerne às expressões artísticas, nos meus dias de regência, constavam no 

horário da turma Expressão e Educação Plástica (E.E.P.) e Expressão e Educação Dramática 

(E.E.D.). Constava ainda Expressão e Educação Físico-Motora (E.E.F.M.), sendo que esta 

última era frequentemente substituída (nas minhas semanas de regência que ocorriam de quinze 

em quinze dias) por aulas de natação nas piscinas municipais, tendo eu regido a mesma apenas 

por duas vezes. 

 

Começando por referir a primeira semana de regências, coube-me planear de modo a 

que os alunos alargassem as experiências de expressão gráfica (E.E.P.) e aliassem a emissão 

sonora a gestos de movimentação (E.E.D.). Esta foi uma das semanas em que os alunos tiveram 

aula de natação nas piscinas municipais e, portanto, não regi expressão físico-motora. 

Relativamente à Expressão e Educação Plástica, a fim de dar a conhecer aos alunos uma 

nova técnica de expressão gráfica, cada um desenhou numa folha de lixa preta, utilizando giz 

colorido. Durante o decorrer da atividade constatei que os alunos estavam interessados e 

demonstraram gosto em conhecer uma técnica nova. 

Apenas três alunos tiveram alguma dificuldade em realizar a atividade não fazendo 

qualquer desenho, limitando-se a preencher o espaço com riscos de diversas cores. Mesmo estes 

alunos demonstraram prazer em realizar uma atividade diferente das que estão habituados. Esta 

atividade foi estimulante para os alunos pois não é hábito utilizar folhas de lixa para desenhar e, 

por norma, só escrevem com giz no quadro de ardósia da sala (algo de que alguns alunos 

gostam tanto que chegam a abdicar sair da sala de aula durante o intervalo para desenharem 

livremente no mesmo). 

No que concerne à Expressão e Educação Dramática, foi planeada atendendo à 

interdisciplinaridade com a área de Estudo do Meio, onde foram abordadas as normas de 

higiene diária. Portanto, combinei com os alunos (registando no quadro de ardósia) um código 

para seguirem. Desta forma, sempre que eu efetuava determinado som, os alunos tinham de 

realizar determinado movimento representante dos corretos hábitos de higiene diária (como 

lavar os dentes, tomar banho, tomar o pequeno-almoço, entre outros). 

Esta atividade correu de forma positiva. Os alunos compreenderam o exercício e 

conseguiram executar corretamente os movimentos pedidos. 
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Referindo o tempo em que os alunos se deslocaram às piscinas municipais para a aula 

de natação, considero importante refletir acerca da sua importância no 1º CEB uma vez que os 

programas oficiais da Expressão e Educação Físico-Motora, referem a natação apenas como 

alternativa devido ao facto de nem todas as escolas possuírem condições necessárias para a sua 

realização. Por outro lado, referem ainda que as escolas com as condições necessárias devem 

incluí-la como prioritária no programa dos seus alunos, uma vez que, referindo o manual de 

educação física relativo ao 1º CEB (1998:217): 

A exercitação com o corpo imerso na água envolve situações bem diferentes 

das do dia a dia fora daquela. A mudança do meio ambiente normal para o 

meio aquático origina alterações e a aprendizagem em Natação exige 

adaptações vincadamente específicas. 

O êxito do ensino/aprendizagem requer um adequado processo metodológico e 

didáctico, respeitador de um conjunto de princípios e de normas a que não 

poderemos deixar de dar o devido relevo. 

Desta forma, é extremamente benéfico o facto de os alunos terem a oportunidade de 

frequentar aulas de natação pois assim começam a familiarizar-se com o meio aquático. Sendo 

ainda de conhecimento geral o facto de a natação ser bastante benéfica para a saúde, podendo 

ser praticada por pessoas de todas as idades, reduzindo o risco de problemas cardiovasculares, 

melhorando o sistema respiratório, fortalecendo as articulações, entre outras.  

Assim, estas aulas proporcionam aos alunos o contanto com a piscina em si (meio 

aquático), com o professor de natação e ainda com os respetivos materiais que se utilizam na 

água, bastante diferentes dos utilizados em contexto de sala de aula. 

Na segunda semana, os objetivos a atingir pelos alunos consistiam em: desenhar 

livremente (E.E.P.) e improvisar diálogos ou histórias a partir ilustrações (E.E.D.). Os alunos 

tiveram aula de natação nas piscinas municipais, por conseguinte não regi expressão físico-

motora. 

Na área de Expressão e Educação Plástica, realizando interdisciplinaridade com a área 

de Estudo do Meio, pedi aos alunos de primeiro ano que, atendendo à visita do bombeiro 

voluntário à nossa sala, desenhassem livremente em folha branca, enquanto os alunos de 

terceiro ano executaram separadores de livros. 

A área de Expressão e Educação Dramática correu de forma razoável. Inicialmente 

tencionava que os alunos inventassem uma história coletiva a seu gosto mas, na realidade, cada 

um inventou a sua pequena história. 
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Concluí que este tipo de atividades requer uma postura mais autoritária. Não podemos 

permitir aos alunos que se dispersem e devemos fornecer linhas orientadoras concretas. 

Inicialmente pretendia dar liberdade à criatividade dos alunos e coloquei imagens no 

quadro, deixando que inventassem livremente. No entanto, percebi que, sendo crianças tão 

novas, devia ter delimitado essa criatividade. Por exemplo, colocando imagens no quadro mas 

iniciando a história, pedindo aos alunos que dissessem uma frase cada um (colocando o dedo no 

ar e só falando após autorização), ajudando sempre que necessário a formular uma história 

coletiva com um seguimento lógico. 

Na terceira semana, os objetivos a atingir pelos alunos consistiam em: Alargar as 

experiências de expressão gráfica- estampar (E.E.P.); Experimentar diferentes maneiras de 

produzir sons; simular situações sonoras do quotidiano. (E.E.D.); Explorar diferentes formas de 

deslocação: saltar, parar, marchar, correr, caminhar; explorar diferentes possibilidades do 

próprio corpo: lançar e receber. (E.E.F.M.). 

Iniciando por referir a Expressão e Educação Plástica, o Programa de 1º CEB (2004) 

refere que o aluno deve Estampar elementos naturais, (p.96) bem como Explorar as 

possibilidades técnicas de: dedos, paus, giz, lápis de cor, lápis de grafite, carvão, lápis de cera, 

feltros, tintas, pincéis. Utilizando suportes de: diferentes tamanhos diferentes espessuras 

diferentes texturas diferentes cores (p. 92). 

Neste sentido, levei folhas outonais (visto que estávamos no outono) de diferentes 

formas e tamanhos para os alunos decalcarem com lápis de cera utilizando cores variadas. 

A atividade correu de forma positiva devido à motivação e interesse dos alunos, apesar 

de inicialmente terem estado um pouco confusos. Eu devia ter demonstrado mais 

pormenorizadamente o que pretendia que executassem, bem como devia ter realizado uma 

experiência em casa, para servir de amostra para os alunos (tal como fiz na primeira semana, 

quando pedi aos alunos que desenhassem em folha de lixa). 

Focando-me na Expressão e Educação Dramática, também esta correu de forma 

positiva. O Programa do 1º CEB (2004) refere que o aluno deve Experimentar maneiras 

diferentes de produzir sons (p. 79). Por outro lado, o mesmo indica também que deve 

Movimentar-se de forma livre e pessoal (p. 78). 

Por conseguinte, apesar dos objetivos para esta semana se relacionarem com as diversas 

possibilidades da voz, na festa de natal a turma apresentou uma coreografia. Desta forma, optei 

(após consenso com a professora titular de turma) por colocar essa música para os alunos 

escutarem e se movimentarem de forma livre, atendendo ao respetivo ritmo (como preparação 

para a festa de natal, que se realizou mais tarde). 
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No que concerne à área de Expressão e Educação Físico-motora, o Programa de 1º CEB 

(2004:40), relativamente aos objetivos pretendidos nesta área, refere que o aluno deve: Realizar 

acções motoras básicas de deslocamento, no solo e em aparelhos, segundo uma estrutura 

rítmica, encadeamento, ou combinação de movimentos, coordenando a sua acção para 

aproveitar as qualidades motoras possibilitadas pela situação. 

Neste sentido estabeleci regras aos alunos, delimitando o espaço e definindo o tipo de 

deslocamentos a executar (por exemplo: corriam dentro do espaço limitado, à minha palma 

paravam, com duas palmas recomeçavam deslocando-se saltando apenas sobre um dos pés, 

entre outros exercícios). De seguida entreguei uma bola a cada par de alunos, posicionando-os 

de forma a praticarem lançamento e receção da mesma. 

Os alunos mostraram-se motivados e interessados durante a execução dos exercícios, 

tendo-os realizado com bastante empenho e controlo sobre o seu próprio corpo. 

Para a quarta semana de regências os objetivos a atingir pelos alunos referiam construir 

adereços natalícios; decorar árvore natalícia (E.E.P.), participar em coreografia, reproduzindo 

gestos e movimentos (E.E.D.). 

No tempo de Expressão e Educação Dramática, ensaiámos a coreografia para a festa de 

natal da escola. Citando o Programa de 1º CEB (2004:57), este refere como objetivo de 

Atividades Rítmicas Expressivas (dança): Combinar deslocamentos, movimentos não 

locomotores e equilíbrios adequados à expressão de motivos ou temas combinados com os 

colegas e professor, de acordo com a estrutura rítmica e melodia de composições musicais. 

Portanto, os alunos praticaram os movimentos da coreografia que mais tarde apresentaram na 

festa de natal da escola. 

Esta apresentação foi realizada em conjunto com a outra turma de 1º ano, que se juntou 

à nossa aquando dos ensaios. 

Relativamente à área de Expressão e Educação Plástica, o Programa do 1º CEB 

(2004:90), indica que 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. Desta forma, construímos anjos para enfeitar a árvore de natal da nossa sala. 

Para cada construção, os alunos utilizaram uma cápsula de café, um palito, plasticina e 

asas (recortadas pelos alunos). 

Durante a explicação da construção, apresentei um modelo para os alunos visualizarem 

o que lhes estava a pedir que construíssem. Graças a esta observação, demonstraram-se 

extremamente entusiasmados na sua realização. 
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Na quinta semana, pretendia que os alunos atingissem os seguintes objetivos: 

desenvolver o sentido estético, destreza manual e criatividade (E.E.P.), identificar vozes de 

animais; improvisar vozes de animais (E.E.D.),  

A motivação inicial continha uma história referente a um palhaço. Desta forma, na área 

de Expressão e Educação Plástica entreguei, a cada aluno, um palhaço sem rosto, com os limites 

definidos, para que fossem criativos e a pintassem da forma que considerassem mais apropriada. 

Dei-lhes a possibilidade de utilizarem diversos materiais como algodão, recortes de cartolinas 

de diversas formas, entre outros. 

Propositadamente não apresentei nenhum exemplo uma vez que o principal objetivo da 

atividade consistia em testar a criatividade, capacidade e sentido estético dos alunos, sendo este 

um dos objetivos preconizados na Lei de bases do Sistema Educativo, citadas no Programa de 1º 

CEB (2004:12) Proporcionar o desenvolvimento físico e motor, valorizar actividades manuais e 

promover a educação artística, de modo a sensibilizar para as diversas formas de expressão 

estética, detectando e estimulando aptidões nesses domínios; 

No que concerne à área de Expressão e Educação Dramática, pedi aos alunos que, 

utilizando a história “O Palhaço que aprendeu a lição” (trabalhada como motivação inicial da 

semana), introduzissem animais específicos imitando o seu modo de deslocação e respetivo som 

que utiliza para comunicar. 

Assim, os alunos tinham de identificar os sons produzidos por diversos animais para, 

posteriormente os imitarem corretamente. 

Na sexta e última semana de regências, os objetivos a atingir pelos alunos consistiam 

em construir painel de inverno, utilizando técnicas variadas (E.E.P.), improvisar a partir de 

história ou situação simples (E.E.D.), cooperar com os colegas em jogos; realizar ações motoras 

básicas com arcos, segundo estrutura rítmica (E.E.F.M.). 

Na área de Expressão e Educação Físico-Motora, os alunos realizaram o jogo da Lagarta 

e o jogo das cadeiras, com arcos e ao som de palmas (consoante o batimento das minhas palmas 

assim tinha de ser o passo dos alunos). 

O primeiro jogo era um jogo de equipa, onde os alunos cooperaram uns com os outros 

pois, só desta forma, os elementos “lagarta” apanharam os colegas. 

No segundo jogo, pedi aos alunos que estivessem com atenção ao batimento das minhas 

palmas. Comecei a com batimentos lentos, aumentando-os gradualmente. Os alunos que 

estavam atentos conseguiram sempre acompanhar os meus batimentos, começando por 

caminhar, aumentando gradualmente o seu ritmo de deslocação, terminando os exercícios a 

correr. Quando, de repente, eu parava de bater palmas, os alunos tinham de procurar o arco mais 

próximo e colocar-se nele. O aluno que não encontrava arco disponível saía de jogo e era 
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retirado um arco. E assim sucessivamente. Houve alunos que, por vezes, tinham de ser 

chamados a atenção pois começavam a correr demasiado cedo (devido a não estarem 

concentrados no exercício). 

No que concerne à área de Expressão e Educação Dramática, bem como referido no 

Programa de 1º CEB (2004:78), As crianças utilizam naturalmente a linguagem dramática nos 

seus jogos espontâneos. As actividades de exploração irão permitir que desenvolvam, de forma 

pessoal, as suas possibilidades expressivas utilizando o corpo, a voz e o espaço e os objectos, 

referindo também que que deve haver espaço para improvisação. A atividade pedida aos alunos 

foi a dramatização da história trabalhada no período da manhã, tendo eles que acrescentar 

diálogos e personagens à mesma. Ou seja, dramatizaram o conteúdo global da história, 

acrescentando mais pormenores improvisados no momento. 

Combinámos previamente o tipo de improvisação que cada aluno fazia (exemplo: “eu 

vou ser vendedor de equipamentos de futebol”) e a atividade correu bastante bem. Os alunos 

mostraram-se extremamente interessados e divertidos. 
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2.3 Reflexões das PES I e II 

 

Finda a descrição relativa às experiências educativas realizadas nas PES I e II, é 

importante refletir acerca do nosso desempenho, bem assim do modo como nos sentimos 

durante todo este percurso. 

Começando por avaliar a PES I, considero que o meu desempenho podia ter sido mais 

proveitoso se me tivesse sido dada mais liberdade de ação por parte da educadora cooperante. 

Por outro lado, compreendo perfeitamente esta falta de confiança por parte da 

educadora uma vez que são notórias as diferenças entre o conhecimento teórico e a prática. 

Deste modo, não será fácil entregar o seu grupo de crianças a duas alunas que ainda não 

dominam por completo a profissão. 

No entanto, considero que aprendi imenso com esta experiência, não só no sentido de 

ter observado exemplos a seguir como, também, através do diálogo com a educadora, 

compreendi como se tomam determinadas decisões respeitantes às crianças. Foi muito 

proveitoso! 

No que concerne à PES II, iniciei a maioria dos temas com estratégias idênticas, devido 

ao resultado positivo que obtive na primeira semana. As temáticas que iniciei de forma diferente 

continham pequenas histórias inventadas por mim. Por esta razão considero que podia ter sido 

mais criativa nas restantes regências. 

Esforcei-me sempre por atender à interdisciplinaridade, utilizando as mascotes 

selecionadas para a motivação inicial da semana, na área de Português, aquando da invenção de 

situações problemáticas na área da Matemática; estas serviam ainda para a orientação dos 

alunos na área de Expressão e Educação Dramática e, sempre que possível, para Expressão e 

Educação Plástica. 

Senti-me bastante bem durante todo o período de PES, pois o ambiente de sala de aula 

era extremamente agradável. Este período ajudou imenso na minha formação enquanto futura 

professora, principalmente devido ao facto de não ter a mínima noção de como ensinar um 

aluno a ler. E como isso me assustava… 

Tenho consciência de que só poderei ser boa professora após anos de experiência com 

muita entrega e dedicação, vendo nas crianças que me são confiadas os futuros cidadãos deste 

país, olhando cada uma como ser único. 

A ocupação de educadora de infância e professora de 1º CEB são mais que uma 

profissão, são uma entrega! Esforçar-me-ei por sempre assim o entender. Penso que se tivesse 

de assumir a responsabilidade de uma turma neste momento já não sentiria tanto receio como 

anteriormente, quando o começo das regências. 
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3.1 -Introdução 

 

Neste capítulo apresenta-se um estudo de caso acerca da implementação de um jogo 

como elemento de avaliação trimestral, na área da matemática, na educação pré-escolar. 

Elaborei um jogo didático similar ao conhecido “Jogo da glória” adaptando-o ao grupo 

de crianças onde realizei a minha PES I, com o objetivo de apoiar na avaliação trimestral destas 

crianças. 

Uma vez que nos encontrávamos na primavera, o jogo em questão denomina-se “Jogo 

da Primavera”. Realizei esta atividade após verificar que para avaliar as crianças estavam 

programadas atividades de simples (perguntas diretas) e, atendendo ao grupo de crianças em 

questão, considerei que, com este jogo, a avaliação decorreria de uma forma mais positiva e os 

resultados seriam melhores para todos os intervenientes. 

Assim, através de um jogo de tabuleiro, as crianças divertiram-se ao mesmo tempo que 

estavam a ser avaliadas. 

Torna-se importante a apresentação de uma breve reflexão acerca não só da avaliação 

como também da importância da utilização de jogos didáticos no ensino da matemática, ambos 

em contexto de educação pré-escolar. 

 

3.1.1 - A avaliação 

 

Para conhecer melhor a criança, o educador deve começar por realizar uma avaliação 

diagnóstica, ou seja, recolher informação no início do processo de ensino/aprendizagem, 

traçando o perfil de partida de cada criança do seu grupo de trabalho. Desta forma, é possível 

traçar o perfil de cada uma e, consequentemente, adequar-se a prática educativa de forma a 

responder às necessidades identificadas como prioritárias.  

No entanto, realizar apenas a avaliação diagnóstica não é suficiente. Um dos princípios 

gerais referidos nas OCEPE, é o de Avaliar. Citando as mesmas (2009:27): 

Avaliar o processo e os efeitos, implica tomar consciência da acção para 

adequar o processo educativo às necessidades das crianças e do grupo e à 

sua evolução. 

A avaliação realizada com as crianças é uma actividade educativa, 

constituindo também uma base de avaliação para o educador. A sua 

reflexão, a partir dos efeitos que vai observando, possibilita-lhe estabelecer 
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a progressão das aprendizagens a desenvolver com cada criança. Neste 

sentido, a avaliação é o suporte do planeamento. 

Por conseguinte, a avaliação é também o suporte do desenvolvimento e aprendizagem 

da criança. 

No fundo, a avaliação em contexto pré-escolar é uma realidade relativamente recente e 

que envolve uma grande complexidade. 

Na verdade, o facto de existirem as Orientações Curriculares para Educação Pré-escolar 

em vez de um programa curricular definido pela tutela, coloca aos educadores de infância o 

desafio de serem, eles próprios (em função da realidade onde lecionam) os construtores e 

gestores do currículo que vão implementar com determinado grupo de crianças. 

Assim, o processo de avaliação das crianças do pré-escolar é, também, necessariamente 

diferente do implementado em outros níveis de ensino uma vez que envolve a constante 

observação e registo regular e periódico da criança, numa grande variedade de circunstâncias 

representativas do seu comportamento ao longo do tempo, assentando em algumas linhas 

diretrizes que devem estar em consonância com a metodologia utilizada.  

Para realizar uma justa avaliação das suas crianças, o educador deve: 

- Basear-se em realizações reais criadas com o intuito de serem objeto de 

avaliação. 

- Utilizar diversos instrumentos e processos, nos quais pode incluir coleções de 

trabalhos representativos e registos de observações / conversas com as crianças; 

- Reconhecer a diversidade individual da aprendizagem, atendendo às diferenças 

de estilos e ritmos de aprendizagem de cada criança; 

- Registar os aspetos positivos e os progressos das crianças, sem esconder as suas 

dificuldades; 

Após realizar a avaliação, é importante que o educador reflita acerca dos resultados 

obtidos, servindo-se dos mesmos como ponto de partida para o ajustamento do currículo ou, se 

necessário, para a implementação de procedimentos mais individualizados; 

O educador está em constante observação das atitudes e comportamentos das suas 

crianças, bem como das suas evoluções e dificuldades. No entanto, é importante que realize o 

respetivo registo individual trimestralmente. Desta forma, além de realizar um registo individual 

para cada criança, o educador fica também com um suporte escrito aquando da partilha de 

informações com os encarregados de educação. 

Depois de avaliar de cada elemento do seu grupo, o educador deverá refletir acerca dos 

resultados obtidos. Este deve atender aos aspetos positivos mas, principalmente, às dificuldades 
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de cada elemento pois só assim conseguirá adequar o processo educativo às necessidades de 

cada uma das crianças do seu grupo, tentando colmatá-las. 

 

3.1.2 – A utilização de jogos didáticos em contexto pré-escolar 

 

Citando Jean Chateau (1954:11) Nenhum assunto, no campo da psicopedagogia, 

suscitou, no último meio século, tantas pesquisas quanto o jogo. 

Na perspetiva da criança o jogo é, em primeiro lugar, brincadeira, mas também uma 

atividade séria em que o faz-de-conta, as estruturas ilusórias, o geometrismo infantil têm uma 

importância fundamental. Toda a criança tem o direito de jogar, de brincar, e ninguém a pode 

privar desse direito, bem como referido por Serrão e Carvalho (2011:2) na Revista Ibero-

americana de Educação o jogo tem um significado relevante na vida da criança, sendo 

reconhecido pelas Nações Unidas como um direito específico. 

Por outro lado, um jogo não tem necessariamente que ser apenas uma brincadeira e 

pode ser utilizado como auxiliar de aprendizagem ou mesmo como elemento avaliativo, sendo 

fundamental que o educador concilie as funções lúdica e educativa. 

Desta forma, o educador tem obrigatoriamente que planear e selecionar os jogos que 

propõe ao seu grupo de crianças no jardim-de-infância, não esquecendo quatro critérios/valores 

de extrema importância: 

O valor experimental do jogo – o que ele permite à criança desenvolver como 

experiência, como manipulação; 

O valor da estruturação – a contribuição para a construção da estruturação da 

personalidade da criança; 

O valor da relação – a forma como o jogo permite à criança a relação com os colegas e 

o meio ambiente; 

O valor lúdico – quais os prazeres, alegrias e emoções o jogo vai causar nas crianças 

que jogam. 

Se possível, o educador deve tentar não só selecionar cautelosamente os jogos como, 

sempre que possível, adaptar cada um deles aos gostos e capacidades das suas crianças, 

consoante a idade e personalidade de cada uma, sem esquecer quais as aprendizagens que 

pretende que estas adquiram. Este pode funcionar como uma ferramenta de aprendizagem e 

comunicação ideal para o desenvolvimento da criança nos diferentes domínios de 

aprendizagem. 

É fundamental a interligação entre o desenvolvimento e a aprendizagem, defendida por 

diversas correntes não só da psicologia como também da sociologia. Também Portugal (2008) 
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considera que é na infância que são lançadas as bases de desenvolvimento em diversos aspetos 

como o físico, motor, social, emocional, cognitivo, linguístico e comunicacional. Ficando uma 

vez mais comprovada a importância dos jogos no desenvolvimento da criança em cada um dos 

aspetos referidos.  

Citando Chateau (1975) o jogo é uma atividade dinâmica e de prazer desencadeada por 

um movimento próprio, desafiando e motivando o jogador para a acção, permitindo por vezes, 

uma ponte para o conhecimento. Portanto, cabe ao educador de infância avaliar as 

possibilidades de cada jogo possibilitando a referida ponte para o conhecimento. 

No caso deste estudo específico, o jogo da Primavera, as suas regras eram semelhantes a 

diversos jogos de tabuleiro já inventados há muitos anos atrás. No entanto, a grande diferença 

assenta nos cartões de pergunta. É certo que também já existem outros jogos deste género mas, 

no jogo da Primavera, os cartões de pergunta foram adaptados ao grupo de crianças que o jogou, 

com o objetivo de avaliar os seus conhecimentos na área da matemática. 

Ou seja, não foram esquecidos os objetivos específicos a avaliar, nem tão pouco as 

diversas idades das crianças do grupo em questão e estas foram avaliadas enquanto jogavam um 

jogo de tabuleiro. 
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3.2 Objetivos 
 

Bem como referido nas OCEPE (2009:73): 

As crianças vão espontaneamente construindo noções matemáticas a partir 

das vivências do dia a dia. (…) Cabe ao educador partir de situações do 

quotidiano para apoiar o desenvolvimento do pensamento lógico-

matemático, intencionalizando momentos de consolidação e sistematização 

de noções matemáticas. (…) A construção de noções matemáticas 

fundamenta-se na vivência do espaço e do tempo, tendo como ponto de 

partida as atividades espontâneas e lúdicas da criança. 

Partindo deste princípio, o jogo da Primavera foi elaborado com a finalidade de tentar 

que, de forma lúdica, os alunos alcançassem determinados objetivos, entre eles o respeito pelos 

colegas e pelas regras do próprio jogo. 

Pretende também avaliar, no período de avaliação trimestral, outros objetivos mais 

específicos referentes à área da Matemática, sendo eles: 

- Formar conjuntos de acordo com um critério previamente estabelecido, 

reconhecendo semelhanças e diferenças que permitem distinguir o que pertence 

a um e a outro conjunto; 

- Reconhecer propriedades que permitem estabelecer uma classificação ordenada 

de gradações que podem relacionar-se com diferentes qualidades dos objetos; 

- Ter noção de número como correspondendo a uma série (número ordinal) ou 

uma hierarquia (número cardinal); 

- Encontrar e estabelecer padrões, ou seja, formar sequências que têm regras 

lógicas subjacentes; 

- Reconhecer noções de lateralidade; 

- Organizar de acordo com o tamanho, a forma, a cor; 

- Ter consciência da sua posição e deslocações no espaço; 

- Manipular objetos; 

Outra questão extremamente importante na área da Matemática relaciona-se com a 

linguagem, bem como preconizado nas OCEPE (2009:77/78) As aprendizagens matemáticas 

estão ligadas à linguagem porque implicam não só a apropriação do conceito, mas também a 

sua designação (…) A linguagem é também um sistema simbólico organizado que tem a sua 

lógica. 
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Em idade pré-escolar, por vezes, as crianças sentem dificuldade em exprimir-se 

oralmente, umas vezes por não conseguirem articular corretamente as palavras, outras porque 

não sabem quais as palavras que devem utilizar para exprimir o que desejam. Em qualquer uma 

das situações é fundamental que o adulto as corrija sempre que detete alguma lacuna, tanto em 

contexto escolar como lúdico. 

No que concerne mais especificamente à área da matemática é importante que as 

crianças comecem a familiarizar-se com os devidos conceitos e respetiva designação, entre eles 

o “maior” e o “menor” (por exemplo) para que possam exprimir as suas ideias da forma mais 

correta possível. 

Neste jogo a linguagem também não foi esquecida, sendo fundamental o papel do 

adulto que vai dando apoio enquanto o jogo decorre. Este deve atender à linguagem utilizada 

pelas crianças, corrigindo-as sempre que necessário e fazendo questão que utilizem 

corretamente os termos matemáticos necessário. O adulto deve também atender à sua própria 

linguagem, principalmente no momento em que coloca questões às crianças, devendo o próprio 

utilizar linguagem matemática correta. 
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3.3 Proposta de uma prática docente 
 
O jogo da primavera consiste num jogo de tabuleiro cujos peões de jogo são flores de 

papel. Todo o material está apresentado em baixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foi um jogo elaborado para ser jogado por crianças em idade pré-escolar, necessitando 

sempre do acompanhamento de um adulto, que terá um papel fundamental no desenrolar do 

mesmo. 

As crianças lançam um dado a fim de avançar casas de jogo. Existem um total de 16 

casas de jogo. Em duas casas de jogo estão sinais de stop, noutras duas há pontos de exclamação 

e noutras três estão pontos de interrogação. Quando param nestas casas de jogo, as crianças 

estão uma vez sem jogar ou retiram um cartão correspondente para poder avançar casas de jogo, 

ou seja: 

 Nas casas de STOP estão uma vez sem jogar; 

 Onde encontram pontos de exclamação denominam-se “casas da sorte”, podendo 

calhar às crianças a oportunidade de lançar de novo o dado, avançar ou recuar 

casas de jogo; 

 Os pontos de interrogação contêm imagens. Ao retirarem um cartão, o adulto que 

acompanha o desenrolar do jogo terá de fazer uma pergunta relativa a essa imagem. 

A pergunta terá de ser adequada à idade da criança em questão. Desta forma podem 

jogar simultaneamente crianças dos 3 aos 6 anos. As crianças só avançam casas de 

jogo se acertarem na pergunta que lhes é colocada. 

Existem, no total, 18 cartões de pergunta apresentados com as respetivas possíveis 

questões no quadro abaixo, sendo que os últimos 3 cartões são utilizados apenas em jogos com 

crianças de três e quatro anos de idade. 

 

Ilustração 56 – Tabuleiro de jogo Ilustração 57 ‐ Peões de jogo 
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 3 anos 4 anos 5 anos 

  Quantas flores 

verdes vês? 

 Quantas flores 

azuis vês? 

 Quantas flores 

amarelas vês? 

 De que cor é a 

roupa da 

menina? 

 Quantas 

flores 

vermelhas 

vês? 

 Quantas 

flores cor de 

rosa vês? 

 A menina tem uma flor 

na sua mão direita ou 

esquerda? 

 Há uma flor na 

imagem. De que lado 

está? 

 

 Quantas nuvens 

vês? 

 Quantas árvores 

há na imagem? 

 Quantos 

passarinhos vês? 

 Quantas flores 

há na 

imagem? 

 A árvore está de que 

lado da imagem? 

 O sol está de que lado 

da imagem? 

 Indica tudo o que vês 

no céu da imagem? 

  De que cor está 

vestido o coelho? 

 De que cor é o 

cabelo do coelho? 

 Quantos bigodes 

tem este coelho? 

 Apontando: Quais 

as cores deste 

ovo? (duas 

perguntas) 

 Apontando: 

Quantas bolas 

tem este ovo? 

 Quantas flores 

tem este ovo? 

 Quantas cores 

diferentes tem 

este ovo? 

(duas 

perguntas) 

 Aponta o ovo do lado 

direito do coelho. 

 Aponta o ovo do lado 

esquerdo do coelho. 

 Aponta o ovo do lado 

direito da imagem. 

 Aponta o ovo do lado 

esquerdo da imagem. 

 Quantas cores 

diferentes tem o ovo do 

lado direito da 

imagem? 

 Quantas cores 

diferentes tem o ovo do 

lado esquerdo da 

imagem? 
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  Aponta o maior 

ovo. 

 Quais as cores do 

primeiro ovo? 

 Quantos ovos têm 

laços? 

 Quantos ovos têm 

fitas? 

 Quantos ovos há 

na imagem? 

 Quantas bolas 

tem o primeiro 

ovo? 

 Descreve o 

segundo ovo. 

 Quantas riscas 

amarelas tem 

o ovo do 

meio? 

 Quantas riscas 

azuis claras 

tem o ovo do 

meio? 

 Quantas riscas 

azuis escuras 

tem o ovo do 

meio? 

 Descreve o maior ovo. 

 Quantos corações tem 

o segundo ovo? 

 Quantas riscas tem, no 

total, o ovo do meio? 

 Como é o quarto ovo? 

 Quantas riscas tem o 

quarto ovo? 

 Quantas bolas há nas 

riscas do quarto ovo? 

 Descreve o quinto ovo. 

  Quantas maçãs há 

na árvore? 

 Quantas maçãs 

vermelhas vês? 

 Quantas maçãs 

verdes vês? 

 Quantas flores 

vês? 

 De que cor 

são as flores 

que estão na 

imagem? 

 Quantas flores há do 

lado direito da árvore? 

 Quantas flores há do 

lado esquerdo da 

árvoes? 

  Quantos ovos 

vês? 

 Apontando: Quais 

as cores deste 

ovo? (três 

perguntas). 

 Quantas e 

quais são as 

cores que vês 

nesta 

imagem? 

 Quais as cores 

do ovo 

menor? 

 Quais as cores 

do ovo maior? 

 Aponta os ovos do 

menor para o maior. 

 Aponta os ovos do 

maior para o menor. 

 Quais as cores do ovo 

que está mais à direita? 

 Quais as cores do ovo 

que está mais à 

esquerda? 
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 Quais as cores 

do ovo do 

meio? 

  De que cor são as 

flores da árvore? 

 Quantas flores 

estão caídas? 

 Quantas flores estão na 

árvore? 

 A flor cor de rosa está 

de que lado da árvore? 

 A flor cor de rosa está 

de que lado da 

imagem? 

 

 De que cor é o 

coelho? 

 Apontando: Que 

cor é esta? (cinco 

perguntas) 

 Quantas cores 

diferentes tem 

o ovo? 

 Quais são as 

cores do ovo? 

 De que lado do ovo 

está o coelho? 

 Quantas riscas tem o 

ovo, no total? 

 

 Quantas flores há 

na imagem? 

 De que cor são as 

flores da imagem? 

 Quantos 

morangos vês 

na imagem? 

 Como se chama o fruto 

que está na imagem? 

 De que cor é o fruto 

que está na imagem? 

  Quantas flores 

vermelhas vês? 

 Quantas flores 

azuis vês? 

 Quantas flores cor 

de rosa vês? 

 

 Quais as cores 

das flores 

desta 

imagem? 

 Quantas flores vês no 

total? 

 Indica todas as flores 

que vês (refere a sua 

cor e número de flores 

da mesma cor). 

 Apontar uma flor e perguntar quantas pétalas tem. Existem sete 

flores com cinco ou menos pétalas - crianças de 3 anos; duas 
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flores com 6 e 7 pétalas - crianças de 4 anos; duas flores com 9 

pétalas - crianças de 5 anos. 

  Quantos coelhos vês, 

no total? 

 Quantos filhotes 

coelhos vês? 

 Quantos coelhos 

adultos vês na 

imagem? 

 O que tem o coelho 

pai na mão? 

 O que tem a coelha 

mãe de diferente? 

 O que 

pensas que 

representa 

esta 

imagem? 

 Qual dos 

filhos está a 

comer e o 

quê? 

 De que 

lado está o 

coelho pai? 

 De que 

lado está a 

coelha 

mãe? 

 Em que 

posição 

está o 

filhote do 

lado 

direito? 

  Quantas árvores vês na 

imagem? 

 Achas que o desenho 

representa árvores 

reais ou faz-de-

conta? Justifica. 

 Quantos 

frutos há na 

árvore do 

lado 

direito? 

 Quantos 

frutos há na 

árvore do 

lado 

esquerdo? 
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 Quantas pétalas tem a 

flor? 

 Quantas folhas tem a 

flor? 

 De que cor são as 

pétalas da flor? 

 De que cor são as 

folhas da flor? 

 Quais as cores da 

abelha? 

 A abelha 

está de que 

lado da 

flor? 

 

 Como se chama este 

inseto? 

 Quais as cores deste 

inseto? 

 Quantas patas tem? 

 Quantas pintas tem 

este inseto, em cada 

asa? 

 Quantas 

pintas tem 

este inseto 

nas duas 

asas. 

  Apontando: Quais as 

cores deste cogumelo? 

(quatro perguntas) 

 O que vês nesta 

imagem? 

 Qual é o cogumelo 

maior? 

 Qual é o cogumelo 

menor? 

 Aponta os 

cogumelos 

do menor 

para o 

maior. 

 Aponta os 

cogumelos 

do maior 

para o 

menor. 

  Apontando: Quais as 

cores desta borboleta? 

(três perguntas). 

 Quais as cores da 

joaninha? 

 Quais as cores do 

caracol? 

 Quantos seres vivos 

vês na imagem? 

 Quantos insetos 

voadores há na 

imagem? 

 Indica (nome e 

quantidade) todos os 

insetos que vês. 

 *Cartão 

utilizado 

apenas em 

jogos com 

crianças de 

3 e 4 anos 

de idade. 
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  Quantos passarinhos 

amarelos vês? 

 Quantos passarinhos 

vermelhos vês? 

 Quantos passarinhos 

vês, no total? 

 De que cor é a fonte? 

 Quantas folhas de 

árvore vês na 

imagem? 

 *Cartão 

utilizado 

apenas em 

jogos com 

crianças de 

3 e 4 anos 

de idade. 

 

 Quantas folas tem a 

flor? 

 Que que cor são as 

folhas da flor? 

 Quantas pétalas tem 

a flor? 

 De que cor são as 

pétalas da flor? 

 *Cartão 

utilizado 

apenas em 

jogos com 

crianças de 

3 e 4 anos 

de idade. 

 
É importante atender à idade de cada criança quando se efetua uma pergunta pois 

tratando-se de um jogo elaborado com o intuito de avaliar conhecimentos não devemos facilitar 

nem dificultar o avanço do jogo em si mas, por outro lado, devemos colocar as questões 

adequadas à idade de cada criança para termos noção de quais os conteúdos que cada uma sabe, 

bem como aqueles em que demonstra mais dificuldade, nos quais se deverá trabalhar mais 

afincadamente no trimestre seguinte. 

  



III – O jogo como elemento de avaliação trimestral na educação pré-escolar 

Mestrado em Educação Pré-escolar e Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico 

Carolina Valente  124 

3.4 Estudo de caso 

 

Após a realização da avaliação trimestral das crianças, recorrendo ao jogo da primavera, 

verifiquei que esta decorreu de forma bastante positiva. As crianças estavam de tal forma 

envolvidas na atividade que nem se aperceberam que os seus conhecimentos estavam a ser 

avaliados. 

Durante o decorrer do jogo da primavera eu e a educadora fomos retirando algumas 

notas acerca dos conhecimentos de cada uma das crianças. Além disso focámo-nos na criança 

mais velha do grupo, recolhemos também anotações para o preenchimento do registo de 

observação da criança, que se encontra em anexo, sendo este aplicado apenas a esta criança. 

A mesma encontrava-se retida no jardim-de-infância, apresentando dificuldades de 

concentração e tempo de atenção. Estava atenta ao lançamento das atividades mas, por se 

distrair facilmente, nem sempre as finalizava chegando, por vezes, a perturbar os colegas do 

lado. 

No entanto, quando apliquei o jogo da primavera, a criança acima referida manteve-se 

bastante interessada e concentrada durante todo o seu decorrer. Jogou mais do que uma vez, o 

que me permitiu colocar-lhe diversas perguntas diferentes, bem como retirar anotações acerca 

dos seus conhecimentos. 

A mesma estava de tal modo envolvida na atividade que ansiava pelas casas de pergunta 

para ser colocada à prova e demonstrar que era capaz de responder corretamente. Para tal, 

sempre que era a sua vez de responder, focava-se na pergunta que lhe era feita e só respondia 

depois de refletir, para ter a certeza de que estaria a responder acertadamente. 

Observando a atenção e o interesse desta criança é percetível a importância que o jogo 

da primavera pode ter como parte do processo de avaliação pois, apesar de não perceber que 

estava a ser avaliada, o facto de se tratar de um jogo onde o seu avanço dependia da sua 

resposta, fez com que a criança se mantivesse sempre atenta e concentrada para não atrasar o 

seu peão de jogo em relação aos dos colegas. Desta forma, a criança foi avaliada com uma 

atividade onde participou sempre de forma ativa, mantendo-se atenta e interessada do princípio 

ao fim da mesma, sem nunca se distrair. 

No fundo, o jogo da primavera foi um processo inovador que a educadora apreciou, 

tendo-lhe facilitado o processo de avaliação das crianças. A própria referiu que eventualmente 

pretendia utilizar de novo o mesmo em futuros processos de avaliação. 

Para finalizar é importante referir que, após a análise realizada junto da criança acima 

referida, este tipo de atividade mostrou que pode ser deveras importante sob vários aspetos: 

além da avaliação trimestral também pode servir como elemento de avaliação final, processo de 
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reforço de conteúdos ou mesmo para introdução de novos conceitos uma vez que, desta forma, 

as crianças permanecem ativas e interessadas durante todo o decorrer da atividade, não 

perdendo o interesse. 
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3.5 Considerações finais 

 

A realização desta investigação foi um momento deveras estimulante no meu processo 

de prática de ensino supervisionada. 

No geral a atividade decorreu de forma bastante positiva. As crianças estavam 

motivadas e muito entusiasmadas. O que mais me surpreendeu no seu comportamento foi a sua 

ansiedade ao desejar que o seu peão de jogo parasse numa casa de pergunta para serem 

colocadas à prova, mostrando-se concentradas para acertar na pergunta colocada. 

No que concerne ao material utilizado, todo este foi elaborado por mim e pela minha 

colega de estágio. Por nos encontrarmos no final do segundo trimestre (no mês de março), 

decidimos que a temática seria a Primavera. De seguida desenhámos o tabuleiro de acordo com 

a mesma e escolhemos cautelosamente as casas de jogo onde colocar os STOP, pontos de 

exclamação e interrogação. Desta forma, não corremos o risco de uma criança retirar um cartão 

da sorte que a mandasse avançar uma casa colocando-a numa casa de STOP (por exemplo). 

Sem esquecer a temática em questão selecionámos flores de cores diferentes para os 

peões de jogo e imagens para os cartões de perguntas. Na escolha das imagens elegemos as 

dezoito que (para além de se relacionarem com a primavera) continham mais pormenores para 

colocar questões às crianças e, assim, não foi necessário repetir nenhum cartão no dia da 

avaliação. 

Após findada a atividade e chegado o momento de reflexão, considero que o principal 

objetivo foi atingido uma vez que se relacionava com a avaliação trimestral das crianças na área 

da matemática. 

Por outro, considero que este jogo pode ser utilizado como material avaliativo de mais 

áreas, sendo para isso necessário: 

 Construir um tabuleiro maior para a colocação mais casas de pergunta. Não o 

fizemos nesta atividade pois pretendíamos um tabuleiro onde as crianças mais 

velhas reconhecessem todos os números das casas de jogo. 

 Selecionar mais imagens para ser possível a avaliação de mais aspetos de outras 

áreas, e não apenas a área da Matemática. Não o fizemos nesta atividade pois ficou 

combinado com a educadora cooperante que apenas trabalharíamos na área da 

Matemática. 

Com as alterações acima referidas, um jogo de tabuleiro análogo ao jogo da primavera 

permitiria ao educador avaliar pontos importantes referentes à avaliação das suas crianças. 

Em trabalhos futuros considero importante a adaptação de outros jogos conhecidos, com 

o mesmo intuito deste, pois facilita bastante o trabalho de avaliação do Educador. Qualquer jogo 
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onde se insiram cartões de pergunta poderá ser adaptado. O educador apenas tem de selecionar 

imagens acerca das quais possa colocar questões às suas crianças, podendo estas estar 

relacionadas com qualquer área se for esse o desejo do mesmo. 

Por exemplo, o conhecido jogo Trivial Pursuit, que se encontra dividido em seis áreas, 

pode ser adaptado se o educador definir para cada cor um domínio referente à área de expressão 

e comunicação: domínio da expressão motora, dramática, plástica, musical, linguagem oral e 

abordagem à escrita e matemática. Após definir qual a cor que corresponde a cada domínio e 

realizar os cartões de pergunta, o educador poderá realizar toda a avaliação das suas crianças 

mantendo-as atentas e interessadas do início ao fim com um jogo de tabuleiro. 

Mais uma vez refiro que são momentos como estes que nos fazem acreditar que 

podemos, e devemos, sempre tentar inovar e avançar mais longe no processo de ensino e 

aprendizagem. 
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Registo de observação da criança (COR) 

Versão jardim-de-infância (3-6 anos) 

 

Informação sobre a criança 

 

Nome da criança: MALB                                    Sexo: Masculino 

Ano de nascimento: 2005 

Ano de matrícula no jardim-de-infância: 2008 

Informação relativa à criança:  

É a criança mais velha do grupo. Encontra-se retida no jardim-de-infância 

(motivos referidos na sua caracterização, inserida na caracterização de todo 

o grupo). 
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Grelha de observação da criança 

Resultados de 1:Mau a 5: Excelente 

Secção Descrição Resultado Observações 

Secção I - 
Iniciativa 

A – Expressão de 
escolhas 

4  

B – Resolução de 
problemas 

5 
Encaixar corretamente jogos 

nas suas caixas de arrumação. 
C – Envolvimento em 
atividades complexas 

3 Com os veículos da pista. 

D – Cooperação em 
rotinas do programa 

2 
Apenas coopera com muita 

insistência. 
Média 3,5  

Secção II – 
Relações sociais 

E – Relações com 
adultos 

4  

F – Relações com outras 
crianças 

4  

G – Criação de relações 
de amizade com outras 

crianças 
4  

H – Envolvimento na 
resolução de problemas de 

relações sociais 
1 

Recorre muitas vezes à força 
em vez de chamar um adulto. 

I – Compreensão e 
expressão de sentimentos 

5 

“Não chores! Eu também queria 
ir já para casa mas não posso 

porque a minha mãe agora não 
me pode vir buscar” 

Média 3,6  

Secção III – 
Representação 

criativa 

J – Confeção e construção 3  

K – Desenho e pintura 5  

L – Faz-de-conta 4  
Média 4  

Secção IV – 
Música e 

movimento 

M – Demonstração de 
coordenação física 

2 
Apenas quando está atento ao 

que o rodeia. 
N – Demonstração de 
coordenação manual 

3 
Cuidado ao pegar em carros 

pequenos. 
O – Imitação de 

movimentos a um ritmo 
constante 

4  

P – Seguir a música e as 
orientações do movimento

3  
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Média 3  

Secção V – 
Linguagem e 

competência de 
leitura e escrita 

Q – Compreensão da 
linguagem oral 

5 Quando atento e interessado. 

R – Fala 3  

S – Demonstração de 
interesse por atividades de 

leitura 
4  

T – Demonstração de 
conhecimento acerca de 

livros 
2 

Demonstra pouco interesse por 
livros. 

U – Iniciação da leitura 3 

Ao colocar uma pen no 
computador, a criança 

reconhece de imediato a palavra 
“Panda” 

V – Iniciação da escrita 3  
Média 3,3  

Secção VI – 
Lógica e 

matemática 

W – Classificação 4  

X – Utilização das 
palavras não, algum e 

todos 
4  

Y – Organização de 
materiais em ordem de 

graduação 
3 Por cores e tamanho. 

Z – Utilização de 
comparativos 

4  

AA – Comparando 
quantidades de objetos 

 Não observável. 

BB – Contagem de 
objetos 

4  

CC – Descrição de 
relações espaciais 

5 
Distingue mais perto e mais 

longe em desenhos. 
DD – Descrição de 
sequência e tempo 

5 
“Este fim de semana estive na 

Mizarela” 
Média 4,14  

Total 105  



Jardim-de-infância: Póvoa do Mileu   Nome: Carolina Valente e Ana Cláudia 
Data: 26 de março de 2012   Tempo: Período após lanche e período da tarde 
Grupo: 3-6 anos 

 

Área Conteúdo Objetivos/ Competências Estratégias/ Atividades Materiais Avaliação 

- Área de 
expressão e 
comunicação: 
- Domínio da 

linguagem 
oral; 

- Domínio da 
Matemática
; 

- Domínio da 
expressão 
plástica; 

- Domínio da 
expressão 
motora; 

- Área do 
conhecimento 
do mundo; 

- Área de 
formação 
pessoal e social. 

- Noção de 
número 
natural; 

- Adição; 
- Subtração; 
- Sequências; 
- Posição e 

localização;  
- Formação de 

conjuntos; 
- Seriar e 

ordenar; 

- Respeitar os colegas e 
as regras dos jogos; 

- Formar conjuntos de 
acordo com um critério 
previamente 
estabelecido; 

- Reconhecer 
propriedades que 
permitem estabelecer 
uma classificação 
ordenada de gradações; 

- Reconhecer noções de 
lateralidade; 

- Identificar e nomear 
cores; 

- Desenvolver a 
motricidade fina, 
através da pintura 
dentro dos limites 
estabelecidos; 

- Desenvolver a 
motricidade global, 
através de diferentes 
formas de movimento; 

- Divide-se o grupo em dois: 
Enquanto um dos pequenos grupos 
joga o “Jogo da primavera”, o outro 
pinta um desenho; 
- O “Jogo da primavera” 

consiste num jogo de tabuleiro, 
onde as crianças lançam o dado 
a fim de avançar casas de jogo. 
Nalgumas casas de jogo estão 
pontos de exclamação e 
interrogação; calhando nestas 
casas de jogo, as crianças 
retiram um cartão 
correspondente; 
- Os pontos de exclamação são 

“casas da sorte”, onde pode 
calhar às crianças lançar de novo 
o dado e avançar ou recuar casas 
de jogo; 
- Os pontos de interrogação 

contêm imagens. Como este 
jogo é um jogo para as crianças 
jogarem acompanhadas por um 
adulto, ao retirarem um cartão, o 
adulto fará uma pergunta relativa 
à imagem; 

- Posteriormente trocam-se os grupos 
a fim de que todas as crianças 
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joguem e pintem o seu desenho; 
- Nota: as perguntas do “jogo da 

primavera” são adequadas 
consoante a idade de cada 
criança, e os desenhos para 
pintarem são diferentes, sendo 
os desenhos para as crianças de 
3 anos maiores e com menos 
pormenores para pintar; 

- No período da tarde, em grande 
grupo, é contada uma história 
relativa á primavera, em que as 
crianças são as personagens no 
sentido de realizarem diversos 
movimentos de motricidade global, 
tais como saltar a pés juntos ou 
num só pé, iniciar e parar o 
movimento, inibir o movimento, 
mover-se para ambos os lados 
(exercícios de lateralidade). 
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