
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mestrado em Educação Pré-Escolar e 

Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico 
 

 
 
 
 
 

Relatório de Estágio da Prática de Ensino 
Supervisionada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nancy Aurora Figueira  
 
 
 

janeiro | 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escola Superior de 
Educação, Comunicação 
e Desporto 



 

 

 

Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto 

Instituto Politécnico da Guarda 

 

 

 

Relatório de Estágio da Prática  
de Ensino Supervisionada 

 

 

 

Mestrado em Educação Pré-Escolar e Ensino 

 do 1.º Ciclo do Ensino Básico 

 

 

 

Nancy Aurora Figueira 

  

janeiro 2014 



 

 

 

Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto 

Instituto Politécnico da Guarda 

 

 

 

Nancy Aurora Figueira 

 

 

 
 
 

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

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Orientador: Professor Doutor Pedro José Arrifano Tadeu 
 

janeiro 2014 



Mestrado em Educação Pré-Escolar e Ensino do 1ºCEB  iii 
 

Agradecimentos 

 

Nada na vida se faz de uma forma totalmente única. Existe sempre alguém que de forma 

natural nos acompanha nas decisões que nos propomos alcançar. Este trabalho foi realizado por 

mim, no entanto muitas outras pessoas mostraram-se sempre disponíveis e estiveram presentes 

para me ajudar a ultrapassar mais esta meta. 

 Quero agradecer aos meus professores por me terem orientado e ajudado no meu 

processo de ensino-aprendizagem, à Educadora de Infância Mariana do Jardim de Infância da 

Guarda-Gare e à Professora Francisca Oliveira pelo contributo inestimável para a conclusão da 

minha PES I, à Professora Antónia Cabral e à Professora Doutora Urbana Bolota pelo valioso 

contributo para a realização da minha PES II, aos meus colegas, que comigo percorreram este 

percurso, partilhando vitórias e dissabores. 

 Um agradecimento especial ao Professor Doutor Pedro Tadeu porque sempre se 

mostrou interessado e cooperante, pelo seu acompanhamento, pelo seu aconselhamento e pela 

sua amizade.  

Às crianças que me fizeram crescer e ver o mundo como ninguém mais vê.  

Aos meus pais, ao meu irmão e aos meus avós pelo incentivo e pelo orgulho que 

demonstraram em mim. Ao Fábio por me ter aturado as birras e ter aguentado. 

A todos os que não mencionei mas que fizeram parte deste caminho e cujo contributo 

tornou este sonho exequível.  



Mestrado em Educação Pré-Escolar e Ensino do 1ºCEB  iv 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Para os meus pais 

Para os meus avós, para o meu irmão e para o Fábio 



Mestrado em Pré-Escolar e 1.º Ciclo do Ensino Básico  Nancy Figueira v 
 

Resumo 
 

O regulamento nº82/2002 torna público o Regulamento da Prática de Ensino 
Supervisionada dos Cursos de Mestrado Habilitadores há Docência do Instituto Politécnico da 
Guarda.  

Tendo por base este regulamento apresenta-se o relatório final dos ciclos de estudos 
conducentes ao grau de mestre dos cursos previstos no Decreto-Lei nº43/2007, a funcionar na 
Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto do Instituto Politécnico da Guarda.  
 Este relatório apresenta as atividades desenvolvidas ao longo da PES II.  
 O presente relatório encontra-se organizado em três capítulos, o primeiro referente ao 
Enquadramento Institucional (organização e administração escolar, e caracterização 
socioeconómico e psicopedagógica da turma de estágio. A Prática de Ensino Supervisionada I 
decorreu, no ensino Pré-escolar no Jardim de Infância da Guarda-Gare, com um grupo 
heterogéneo de 19 crianças, com idades compreendidas entre os 3 e os 5 anos. A prática de 
ensino supervisionada II, decorreu, no 1ºCiclo do Ensino Básico, nomeadamente na Escola 
Básica Augusto Gil, com a turma B8 do 1ºAno. 
 

-  
 O terceiro capítulo diz respeito ao tema escolhido, 
processo de Ensino/Aprendizagem da matemática no 1ºCiclo do Ensino Básico e a utilização do 
jogo como estratégia para a consolidação de conhecimentos. O trabalho baseou-se na pesquisa 
bibliográfica e nas situações problema ocorridas dentro da sala de aula.  

  
Palavras-chave: 

Materiais manipuláveis, jogo, conhecimento, consolidação, aprendizagem
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Abstract 
 

The law number 82 from 2002 describes the Rules of Supervised Teaching Practice 
(STP) course from the Masters of Education of Polytechnic of Guarda. 

Based on this law we present this final report to obtain the master degree provided by 
Law Number 43 of 2007, in the School of Education, Communication and Sport. 

This report is organized into three chapters: The first referring to the "Institutional 
Framework - School Organization and Administration". 

 The STP I, about the Preschool practice in the kindergarten of Guarda-Gare, with a 
heterogeneous group of 19 children aged 3 to 5 years. The STP II took place on the primary 
school of Basic Education, namely Augusto Gil, with a class of 1st year children. Regarding the 
second chapter, "Process Description - Supervised Teaching Practice", this addresses the 
experience of teaching / learning in Pre-School and Primary School (1st cycle). 

The third chapter concerns the theme proposed to explore, "The didactical materials in 
the process of teaching / learning mathematics and also as a strategy for consolidating the 
contents in the 1st year of primary school. The work was based on the literature and in problem 
situations occurring within the classroom. 
 

 
Keywords: 
Didactical materials, game, Knowledge,  consolidation, learning 
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Introdução 
 

O regulamento 82/2012, publicado em Diário da República Nº42 de 28 de fevereiro, 

contém as linhas orientadoras para a Prática de Ensino Supervisionada dos Cursos de Mestrado 

Habilitadoras à Docência.   

 O relatório que agora se apresenta foi elaborado no âmbito da PES I e da PES II, 

realizadas respetivamente no Ensino Pré-Escolar e no 1ºCiclo do Ensino Básico, com vista à 

obtenção do grau de mestre e a habilitação para a docência nestes dois níveis de ensino. 

 Seguindo as linhas orientadoras do regulamento 82/2012 este relatório é um trabalho de 

projeto individual de pesquisa-ação, de forma a estabelecer uma articulação entre a teoria e a 

prática.  

 O relatório encontra-se organizado por capítulos:  

 

Capitulo I  Enquadramento Institucional: contém a caracterização da cidade da 

Guarda bem como das freguesias de S. Miguel e da Sé, onde foram realizadas a Prática de 

Ensino Supervisionada I e II, respetivamente. Posteriormente, é feita uma breve referência ao 

meio escolar do Jardim de Infância da Guarda-Gare, seguida da caracterização do Jardim de 

Infância da Guarda-Gare, da sala de atividades e do grupo turma. Por fim é apresentada a Escola 

Básica Augusto Gil, seguida da sala de aula e da turma do 1ºB8 do primeiro ciclo do Ensino 

Básico. 

 

Capitulo II  Descrição do processo de Prática de Ensino Supervisionada: 

descrevem-se aqui todas as aulas lecionadas no âmbito da PES I e da PES II com reflexões 

fundamentadas com citações de autores de referência. Este capítulo contém também uma 

reflexão/autoavaliação da PES I e da PES II.    

 

Capitulo III  A utilização de materiais didáticos em ambiente de sala de aula: 

O regulamento 82/2013 refere no artigo 11º, no ponto 2.3 que o relatório final de estágio deve 

conter uma proposta de uma prática docente relacionada com a superação de um problema e 

ou a implementação de uma medida relativa ao tema escolhido, diretamente relacionada com 

os programas da(s) área(s) / disciplina(s) do(s) ciclo(s) onde realizou o estágio. O trabalho 

baseou-se nas situações problema ocorridas dentro da sala de aula: ao abordar um número novo, 

alguns alunos tinham dificuldade em adquirir o conteúdo, optei então, por utilizar o material 

Cuisenaire e o Ábaco. Por fim para a exploração e leccionaçao dos conteúdos dados construí o 

ainda detinham. De acordo com a legislação o tema escolhido teve por base a importância dos 

materiais manipuláveis e do jogo no processo de Ensino aprendizagem da matemática. 
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Enquadramento Institucional 
A Lei nº49/2005 de 30 de agosto, na segunda alteração à Lei de Bases do Sistema 

Educativo e primeira alteração à Lei de Bases do Financiamento do Ensino Superior, refere no 

seu Artigo 1º, ponto 2 O sistema educativo é o conjunto de meios pelo qual se concretiza o 

direito à educação, que se exprime pela garantia de uma permanente acção formativa 

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

democratização da sociedade. 

 As práticas de Ensino Supervisionado, PES I e PES II, foram desenvolvidas em duas 

escolas, no Jardim de Infância da Guarda-Gare e na Escola Básica Augusto Gil. 

 Estas duas instituições referidas anteriormente estão situadas na cidade da Guarda mas 

em freguesias distintas, São Miguel, e São Vicente, respetivamente. Seguidamente apresentarei 

uma breve caracterização da Cidade da Guarda, seguida da caracterização de cada uma das 

freguesias. 

  

I  - Caraterização do Meio 

1.1  Cidade da Guarda 
Recuando a tempos muito antigos encontramos a cidade da Guarda, que completou em 

2012, 815 anos da sua existência. As condições naturais da área em que a cidade se implantou 

(relevo acidentado e clima mediterrânico com influência continental) não são as mais propícias 

à instalação de uma comunidade humana, todavia alguns elementos, ainda hoje presentes, 

permitem-nos observar a presença humana em épocas remotas como o final do Neolítico, como 

demonstra a Anta de Pera do Moço e os machados de Pedra Polida, encontrados em escavações 

arqueológicas.  

 É ainda de salientar a existência de vestígios da Idade do Bronze e do Ferro, em sítios 

com uma defensibilidade natural, dominando vastos vales, como por exemplo, os castros do 

Tintinolho e do Jarmelo.  

A história da Guarda tem início na época medieval, com os alvores da nacionalidade 

portuguesa, tendo sido fundada a 27 de Novembro de 1199, com o Foral de D. Sancho I, com o 

propósito de funcionar como centro administrativo de comércio, organização e defesa da 

fronteira da Beira contra os reinos do centro da Península Ibérica, atual Espanha.1 

A cidade da Guarda é hoje a capital do distrito da Guarda2 (Ilustração 1), localizada na 

província da Beira Alta, confinante com os concelhos de Celorico da Beira, Pinhel, Sabugal, 

Manteigas, Belmonte e Covilhã. Com uma área de oito quilómetros, a população é de vinte e 

                                                           
1
 Fo te: h p:// . u -guarda.pt/ , pesquisado no dia 3 de março às 11h.   

2
 www.dholmes.com/ master-list / guarda/ map-guarda.html 
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cinco mil quinhentos e vinte residentes (dados do Censo de 2001), distribuídos por três 

freguesias: a da Sé, a de S. Vicente e a de S. Miguel. Trata-se de um concelho de dimensão 

média, composto por 55 freguesias, entre elas 52 rurais e 3 urbanas, compreendendo três bacias 

hidrográficas: Mondego, Côa e Zêzere.  

 Situa-se no último esporão Norte da Serra da Estrela, tendo de altitude 1053 metros (na 

Torre de Menagem do Castelo), fazendo desta a cidade mais alta de Portugal  

nte 

bem adaptados: 

 Farta, devido à riqueza do vale do Mondego;  

 Forte, devido à torre do castelo, às muralhas e à posição geográfica que demonstram a 

sua força;  

 Fria, devido ao clima tipicamente montanhoso, sendo considerada uma das cidades 

mais frias de Portugal; 

 Fiel, porque Álvaro Gil Cabral (Alcaide  Mor do Castelo da Guarda) recusou entregar 

as chaves da cidade ao Rei de Castela, durante a crise de 1383-1385; 

 Formosa, pela sua beleza natural.  

É ainda de salientar que toda a cidade está rodeada de monumentos arquitetónicos, na sua 

maioria situados no centro histórico, que embelezam toda a cidade.   

Situado na Praça Luís de Camões, também conhecida por Praça Velha, encontramos o 

ade, mandada construir 

por D. Fernando, depois deste ter mandado demolir a velha catedral, que se situava extramuros, 

exposta aos perigos das guerras com Castela. É um monumento português dos últimos tempos 

do gótico, com inevidências claras da influência manuelina. 

A Igreja da Misericórdia é a obra barroca mais importante da Guarda. Foi construída no 

século XVIII e situa-se no Largo João de Almeida, fora das muralhas que rodeiam o centro 

histórico da povoação.  

A Igreja de S. Vicente situada na Rua de São Vicente, é do século XVIII e foi mandada 

construir, sobre os restos de um antigo templo medieval, pelo Bispo Jerónimo Rogado de 

Carvalhal e Silva, bispo de Guarda entre 1772 e 1797. 

Existem ainda muralhas, torres e portas, entre elas, a Porta da Erva, Porta do Rei, Porta 

Falsa, Torre dos Ferreiros e a Torre de Menagem, construídas entre finais do século XII e 

princípios do século XIII.  

 

 

 

.  
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1.2  O Meio Escolar do Jardim-de-infância da Guarda-Gare 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Jardim-de-infância da Guarda-Gare (Ilustração 2) encontra-se localizado na 

freguesia de S. Miguel, uma das três freguesias do Município da Guarda. 

 A freguesia de S. Miguel da Guarda ocupa uma área total de 8,90 km2 e confronta com 

as freguesias da Sé, S. Vicente, Arrifana e Alvendre. Situa-se na parte nascente da cidade da 

Guarda.  

 Tem 7928 habitantes (2011) e uma densidade populacional de 890,8 hab/km2. 3 

 Esta freguesia é de natureza predominantemente urbana, sendo o setor da agricultura 

pouco expressivo. As atividades predominantes inserem-se no setor secundário e terciário. De 

destacar que a DÉLPHI, indústria de componentes automóveis se encontra encerrada tendo 

                                                           
3
 www.M un-gua da.pt/i dex.asp?idedi ao= &idSe ao= &A o =se ao em 22 de março de 2013

 
 

Ilustração 1- Distrito da Guarda 

Fo te:h p:// . u -guarda.pt/ , pesquisado 

no dia 3 de março às 11h). 

Ilustração 2 - Jardim de Infância da Guarda-Gare (Fonte 

própria). 
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enviado para o desemprego um número significativo de habitantes desta freguesia. Subsistem 

pequenas indústrias de curtumes e têxteis. No setor terciário destacam-se as atividades ligadas à 

construção civil, comércio de automóveis, grandes superfícies comerciais e comércio geral. 4 

A rede escolar é constituída por cinco instituições do Ensino Pré-Escolar (dois públicos 

e um privado), três escolas do Ensino Básico do 1ºCiclo e duas Escolas Básicas do 2º e 3º 

Ciclos. 

 Existem oito associações de caráter social, um pavilhão desportivo e na assistência à 

doença e no serviço de saúde existe uma extensão do Centro de Saúde da Guarda (Extensão de 

Saúde S. Miguel), duas policlínicas privadas, uma clinica fisiátrica e duas farmácias.  

 No que diz respeito ao culto e liberdade de expressão religiosa existem duas igrejas 

católicas e outras de outras crenças religiosas. 

 No campo da segurança e prevenção rodoviária existe um posto da polícia da Segurança 

Pública com uma secção de divisão de trânsito. 

 Na freguesia existe um centro de dia na Casa Paroquial com servições de refeições e 

acolhimento e um Lar para idosos, doentes e acamados, Centro de Acolhimento S. João de 

Deus. 5 

 

1.3. O do Jardim-de-infância da Guarda-Gare 
O Jardim-de-infância da Guarda-Gare surgiu logo após a implementação da rede 

pública de Educação Pré-Escolar em Portugal, ou seja há mais de duas décadas. Com a criação 

da rede pública, este Jardim-de-infância começou a funcionar com duas salas de atividades nas 

instalações da antiga Casa do Povo, adaptadas a esse fim. No início, as atividades eram 

orientadas por professores do Ensino Básico e estagiárias da Escola Normal de Educadores de 

Infância, devido à inexistência de educadores de infância. Só mais tarde estes lugares foram 

ocupados por eles. 

Esta instituição era a única de caráter oficial a dar resposta às necessidades dos pais. 

Tendo estes ao longo do ano tomado consciência da importância e dos objetivos da educação 

pré-escolar, a procura foi-se tornando cada vez maior, dando lugar a uma lista de espera de 

crianças que veio em 1997/98 justificar a abertura de uma terceira sala em instalações separadas 

e igualmente provisórias.6 

Atualmente o Jardim-de-infância de S. Miguel da Guarda, é um edifício construído de 

raiz pela Câmara Municipal da Guarda no ano 2001. O projeto foi financiado pelo Ministério da 

Educação e cofinanciado pela Comunidade Europeia (FEDER 

                                                           
4
 www.smigueldaguarda.pt/ index.asp?idedi ao= &idSe ao= &A o =se ao em 22 de março de 2013 

5
 www.smigueldaguarda.pt/ index.asp?idedicao=51&idSeccao=819&Ac o =se ao em 22 de março de 2013 

6
 Dados fornecidos pela Educadora Cooperante 
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1.3.1- Espaço interior 
O espaço interior do Jardim-de-infância é constituído pelo hall de entrada (Ilustração 

3), que é o espaço inicial, através do qual crianças e pais entram em contato com o cenário que é 

o Jardim-de-infância, tendo, por isso, um papel fundamental na primeira impressão que se cria 

do espaço educativo; por quatro salas de atividades (Ilustração 4) amplas e bem iluminadas 

providas de equipamentos destinados ao desenrolar das atividades educativas; seis casas de 

banho e um gabinete específico para encontros e reuniões de adultos que funcionam também 

como gabinete de atendimento aos pais e encarregados de educação. Existe ainda uma sala que 

funciona como salão polivalente (Ilustração 5) que funciona, essencialmente, para as atividades 

físico-motoras, e para as atividades da componente de apoio à família sob a orientação de 

animadoras. Esta zona da instituição sente carência de instalações sanitárias (Ilustração 6). 

Existe ainda um refeitório (Ilustração 7) onde são servidas as refeições por turnos, 

consequência da exiguidade de espaço. Contígua ao refeitório encontra-se a cozinha que está 

devidamente equipada para preparar os almoços das crianças e de alguns adultos da instituição. 

Existe ainda uma área de serviço, apenas acessível aos adultos, destinados ao arrumo de 

instrumentos de limpeza, armazenamento de produtos alimentares e vestuário para adultos. 

 

 

 

 

  

Ilustração 3  Hall de entrada (Fonte própria) Ilustração 4  Sala de a idades (Fonte própria) 
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1.3.2- Espaço exterior 

O espaço exterior, traseiro ao edifício, é um local que contém uma área com estruturas 

físicas de escorrega e baloiços ( Ilustração 9), em número insuficiente para o número de 

crianças e ainda um espaço semicoberto (Ilustração 8) que permite a realização de atividades 

lúdicas e educativas. Se o chão da área de estruturas físicas é de areia construído para a 

segurança das crianças o restante é de gravilha contendo canais de passagem de água que podem 

provocar quedas e danos físicos às crianças. A falta de vedação provoca perigo para as crianças 

e vandalismo por parte de elementos externos à instituição.  

Relativamente aos espaços do jardim salienta-se pela positiva que: 

 Todos os espaços destinados às crianças estão situados no mesmo piso e não existem 

barreiras arquitetónicas;  

 A manutenção e limpeza, face à qualidade dos materiais utilizados na construção, são 

de fácil execução. 

 O Jardim-de-infância foi contemplado, pela Câmara Municipal da Guarda, com 

equipamentos, mobiliário e materiais, de qualidade. 

 

Ilustração 6- Casa de banho (Fonte própria) Ilustração 5  Salão polivalente (Fonte própria)  

Ilustração 7- Refeitório (Fonte própria) 
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Ilustração 8- Escorrega e baloiços (Fonte própria) 
Ilustração 9- Espaço semicoberto (Fonte própria) 

                       

.  

 

 

 

 

1.3.3 - Caraterização da sala de at ividades 

Os espaços de educação pré-escolar podem ser diversos, mas o tipo de equipamento, os 

materiais existentes e a forma como estão dispostos condicionam, em grande medida, o que as 

crianças podem fazer e aprender.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existe um espaço prévio à entrada da sala de atividades com cabides identificados com 

a fotografia de cada criança (Ilustração 11) para que estas possam pendurar os seus haveres. É 

um espaço facilmente lavável.  

 A sala de atividades encontra-se dividida em cinco espaços organizados que a seguir se 

descrevem: 

                                                           
7
 O.C.E.P.E.,1997,p.37 

Legenda 

Ilustração 10- Planta da sala (Fonte própria) 
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 Espaço dos computadores (Ilustração 12)  localiza-se à entrada da sala do 

lado esquerdo de quem entra. É constituído por três mesas suportando cada uma 

um computador, podendo estar, em cada um, duas crianças. Nesta área a 

criança pode realizar diversos jogos didáticos.  

 Espaço da casinha (Ilustração 13)  localiza-se à frente da porta de entrada e 

contém um armário com loiça, um fogão, uma mesa redonda com quatro 

cadeiras, uma cama com um boneco, um rádio, um micro-ondas e um sofá. De 

referir que a decoração está de acordo com uma casa verdadeira e o tamanho 

dos equipamentos são adequados à estatura das crianças. Na parede destaca-se a 

roda dos alimentos sobre a área de confeção de alimentos. Podem permanecer 

neste espaço três crianças de cada vez. 

 Espaço da expressão plástica (Ilustração 14)  localiza-se paralelamente à 

área anterior do lado direito do mesmo. É um espaço constituído por um 

armário que contém os materiais necessários às atividades, arrumados em 

recipientes próprios e duas mesas retangulares que podem conter 

simultaneamente oito crianças. Existe ainda um placar de grandes dimensões 

onde podem ser afixados os trabalhos executados pelas crianças.  

 Espaço da pintura (Ilustração 15)  é um espaço contiguo ao anterior com 

duas mesas de trabalho e um cavalete que permite, às crianças, executar as suas 

pinturas. Este espaço permite a presença simultânea de duas crianças. Esta área, 

assim como a anterior, são fornecidas de boa luz natural uma vez que estão 

localizadas junto a uma janela de boas dimensões que permite a fácil entrada de 

luz natural. A janela permite ainda que as crianças observem o exterior e que 

tenham uma boa perceção relativamente às variações diárias e sazonais. 

 Espaço da conversa/leitura (Ilustração 16)  este espaço é constituído por 

uma estante com diversos livros e por um conjunto de sofás que permite a 

leitura e a conversa entre as crianças. De notar que um dos sofás se encontra 

junto à estante o que dificulta o acesso aos livros uma vez que as crianças têm 

que subir para ele para poder retirar o livro. Este é o maior espaço dentro da 

sala de atividades. Esta área também se encontra bem iluminada de luz natural 

uma vez que existe uma grande janela.  

 Espaço dos jogos (Ilustração 17)  este espaço localiza-se do lado direito da 

porta de entrada resguardado por armários de baixa dimensão o que permite a 

visualização da porta da entrada. É constituído por uma mesa redonda onde 

podem permanecer de 6 a 8 crianças. Existem estantes com jogos e um tapete 

que permite às crianças jogarem sentadas no chão.  
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Todo o equipamento da sala apresenta bom estado de conservação e é facilmente lavável. De 

ressalvar ainda que, apesar da divisão da sala de atividades em áreas, a educadora possui um 

bom nível de visão sobre todas as áreas o que permite estar atenta às diferentes atividades que se 

vão desenrolando. 

No interior da sala existem ainda outros equipamentos que são dignos de ressalva:  

 Quadro de chefe  contém as fotografias de todas as crianças e uma seta móvel 

que indica qual é a criança que toma as decisões do dia. 

 Quadro de presenças  formado por dois quadros. O primeiro contém todos os 

dias da semana. Cada espaço tem fita velcro que permite a aderência das 

fotografias; o outro quadro também contém todos os dias da semana e as 

fotografias. As crianças que já sabem escrever o nome registam-no no espaço 

referente ao dia da semana.  

 Calendário  contém o número do ano, a nomenclatura e o número do mês, os 

dias da semana. 

 Quadro de estados de tempo  é um calendário com os dias da semana onde 

uma criança elabora um pequeno desenho que carateriza o estado de tempo 

referente ao dia. 

 Quadro de atitudes em sala de aula  contém frases curtas alusivas a regras 

de comportamento 

 Caixas para separação do lixo  caixas de cartão forradas com as cores dos 

ecopontos para que cada criança possa começar a aprender a fazer a separação 

do lixo. 

 

Todo o equipamento da sala, móveis e outros recursos pedagógicos-didáticos 

apresentam bom estado de conservação e são facilmente laváveis.  

 

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

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

finalidade educativas dos materiais de modo a planear e fomentar as razões dessa 

organização.8 A organização da sala de atividades permite às crianças desenvolverem não só as 

suas capacidades intelectuais e motoras mas também promove uma ligação às atividades do dia-

a-dia orientando-as, para uma vida futura. 

 

 

                                                           
8
 O.C.E.P.E., 1997,p.37 
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Ilustração 11- Ca ides ide fi ados 
(Fonte própria) 

Ilustração 12- Área dos computadores 

(Fonte própria) 

Ilustração 13- Área da casinha (Fonte 

própria) Ilustração 14- Área de expressão plástica 

(Fonte própria) 

Ilustração 15- Área da pintura (Fonte 

própria) Ilustração 16- Área da conversa (Fonte 

própria) 
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1.3.4- Caracter ização do grupo  turma 
 O grupo-turma é constituído por 19 crianças com idades compreendidas entre os três e 
os cinco anos, sendo 7 do sexo masculino e 12 do sexo feminino9 o que corresponde a 39% e a 
61%, respetivamente (Gráfico 1). 

 

 

Gráfico 1  Género 

 

 Cinco crianças têm idade de três anos, nove têm quatro anos e cinco cinco anos. Como 

se constata no Gráfico 2. 

 

                                                           
9
 Dados correspondes a M arço de 2012 

M asculino 
39% 

Feminino 
61% 

Género 

Ilustração 17- Área dos jogos (Fonte própria) 
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Gráfico 2  Idade das crianças 

 

 De notar que o grupo de crianças com quatro anos corresponde quase a metade (48%), 
do total de crianças do grupo-turma. 

No que concerne ao número de irmãos verifica-se que 11 crianças (58%) não tem 
irmãos. 7 crianças (37%) tem um irmão e apenas  1 criança (5%)  têm dois irmãos.  

 

 

Gráfico 3  Números de irmãos 

Os pais das crianças do grupo-turma estudado têm profissões díspares: bancário, agentes 

da GNR/PSP, motorista s de pesados, avaliador imobiliário, operador especializado de pasto, 

mecânico, eletricista, professor e empregado fabril. Dois pais estão desempregados e dois têm 

profissão desconhecida uma vez que não existe contato entre pais e filhos. 

Profissão do Pai Número de 
Pais 

Bancário 1 
GNR/PSP 2 
Motorista de pesados 2 
Avaliador imobiliário 1 
Empregado fabril 3 
Desempregado 2 
Professor 2 
Engenheiro 1 
Eletricista 1 
Mecânico 1 

3 anos 
26% 

4 anos 
48% 

5 anos 
26% 

Idade das crianças 

58% 

37% 

 
5% 

Nº  de irmãos 
Não tem irmãos Um irmão 

Dois irmãos 
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Operador especializado de pasto 1 
Desconhecida 2 

Total 19 
                                                                     Tabela 1- Profissão do pai 

Relativamente à profissão das mães verifica-se que também são variadas: cabeleireira, 

farmacêutica, assistente operacional, operadora fabril, empregada de restaurante, secretaria, 

professora, educadora de infância e operadora de supermercado. 

Existem seis mães desempregadas. 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                       Tabela 2- Profissão da mãe 

 

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

licenciatura. Um pai tem o sexto ano, dois o sétimo, três o nono, um o décimo primeiro ano e 

sete o décimo segundo ano. Apenas três pais têm o grau de licenciatura. Como já foi referido 

antes dois pais não mantêm contato com os filhos pelo que se desconhecem as suas habilitações 

literárias. 

 

 

Gráfico 4  Habilitações literárias do Pai 

 

Licenciatura 
16% 

12º ano 
37% 

11º ano 
5% 

9º ano 
16% 

7º ano 
10% 

6º ano 
5% 

Deconhecid
o 

11% 

Habilitações Literárias do Pai 

 

Profissão das Mães Número de Mães 
Farmacêutica 2 
Cabeleireira 1 
Operadora de supermercado 2 
Educadora de Infância 1 
Professora 2 
Secretária 1 
Empregada de restaurante 1 
Operadora fabril 2 
Assistente operacional 1 
Desempregada 6 

Total 19 
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As habilitações literárias das mães são superiores às dos pais. Variam entre o nono ano e 
a licenciatura. Oito mães possuem o 9ºano, uma o 10ºano, uma o 11ºano, quatro o 12ºano, uma 
o bacharelato e quatro a licenciatura. 

 

 

Gráfico 5  Habilitações literárias da Mãe 

 

 

1.3.5- Caracter ização das crianças de acordo com as várias áreas 
 No ensino pré-escolar é tido em conta o desenvolvimento global da criança: sócio 

afetivo, motor e cognitivo. As áreas que a seguir se referem têm que ser trabalhadas em 

articulação e a criança tem que trabalhar sempre em ação estabelecendo relações consigo 

própria, com os outros e com os objetos que a rodeiam e que a levam a pensar e a compreender. 

-escolar para designar formas de pensar e 

organizar a intervenção do educador e as experiencias proporcionadas às crianças. 

(O.C.E.P.E.,1997:47). 

 

 Área de formação pessoal e social 

 

Promover o desenvolvimento pessoal e social da criança com base em experiencias de 

vida democrática numa perspetiva de educação para a cidadania é um dos objetivos das 

O.C.E.P.E., (Ministério de educação,1997:20). Tendo em conta que a educação pré-escolar é o 

início da inserção da criança na sociedade, como ser autónomo, livre e solidário parece-nos de 

toda a importância que o objetivo transcrito seja alcançado bem como o que a seguir se refere: 

Fomentar a inserção da criança em grupos sociais diversos, no respeito pela pluralidade das 

culturas favorecendo uma progressiva consciência como membro da sociedade. 

(O.C.E.P.E.,1997:20). Para avaliar esta área trabalharam-se duas competências:  

Licenciatura 
21% 

Bacharlato 
6% 

12º ano 
21% 

11º ano 
5% 

10º ano 
5% 

9º ano 
42% 

Habilitações Literárias da M ãe 
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 Mostrar capacidade de respeito por si e pelo outro; 

 Interagir e cooperar com o outro. 

No final do primeiro período todas as crianças de três anos sabiam o seu nome, o nome  

dos colegas e utilizavam as instalações sanitárias. Duas crianças começaram arrumar os 

materiais utilizados no segundo período enquanto que uma só o fez no terceiro período. As 

restantes terminaram o ano letivo ainda em processo de aquisição desta competência. No que 

respeita à interação com o outro só uma criança de três anos o fazia com facilidade no final do 

primeiro período. De ressalvar uma criança que só foi capaz de consolidar esta competência no 

terceiro período e outra que, no final do ano, ainda estava em processo de aquisição. Quanto às 

crianças de cinco anos verificou-se que aquelas que demonstravam algumas dificuldades no 

primeiro período atingiram todas as competências no segundo. Notou-se que as crianças de 

cinco anos apoiavam e protegiam os de três com exceção de uma criança que não aceitava bem 

as indicações dadas pela educadora. 

 

 Área de expressão e Comunicação 

 

 Domínio das expressões 

Motora, dramática, plástica e musical 

 

 O domínio das diferentes formas de expressão implica diversificar situações e 

experiencias de aprendizagem, de modo que a criança vá dominando e utilizando o seu corpo e 

contactando com diferentes materiais que poderá explorar, manipular e transformar de  forma 

a tomar consciência de si próprio na relação com os objetos. (O.C.E.P.E.,1997:57).  

 

Domínio da expressão motora 

 

 Na expressão motora todas as crianças, quer as de três quer as de cinco anos 

demonstraram facilidade em conhecer, utilizar e controlar vários tipos de movimento, tinham 

consciência do seu corpo em relação ao exterior e conheciam e aceitavam as regras do jogo 

físico.  
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Domínio da expressão dramática 

  

Na expressão dramática aprende a descobrir-se a si próprio e aos outros. E é aqui, que 

elas, através de jogos simbólicos, tomam consciência de situações da vida real. Tendo-se 

avaliado a confiança da criança na sua capacidade de agir e no seu saber de comunicar e 

exprimir-se de diferentes formas não se notaram dificuldades nas crianças d

 

 

 Domínio da expressão plástica 

 

 Na expressão plástica, As crianças exploram espontaneamente diversos materiais e 

motricidade fina que a   

 As crianças de três anos atingiram com facilidade os objetivos definidos nesta área 

sendo que no primeiro período já todas produziam linhas retas e curvas, todas utilizavam 

técnicas e materiais e experimentavam sensorialmente diferentes materiais. De notar que os dois 

últimos objetivos foram alcançados por uma criança apenas no segundo período. As crianças de 

cinco anos não mostravam dificuldades nos objetivos propostos para o seu grupo etária. Nesta 

  

 

Domínio da expressão musical 

 

 A expressão musical assenta num trabalho que leva a criança a saber escutar, cantar, 

dançar, tocar e criar.  

 No grupo dos três anos todas as crianças mostraram facilidade nos diferentes objetivos 

com a exceção de duas crianças que mostraram dificuldades na reprodução de canções simples. 

Sentiu-se mais facilidade, nas crianças, na exploração das capacidades sonoras do corpo, na 

satisfação ao acompanhar melodias com instrumentos musicais e mais dificuldades na 

reprodução de canções simples e na identificação da presença e ausência de som.  

No grupo dos cinco anos todas as crianças mostraram facilidade em adquirir os 

objetivos propostos se bem que se notou uma dificuldade ligeiramente maior na identificação de 

diferentes tipos de música. 
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Domínio da linguagem oral 

  

A criança quando entra no jardim-de-infância tem já um conhecimento da linguagem 

oral que trouxe da comunicação com a família e do relacionamento com o ambiente envolvente 

ao seu crescimento. No entanto, salienta-se a necessidade de criar um clima de comunicação em 

que a linguagem do educador, ou seja a maneira como fala e se exprime, constitua um modelo 

para a interação e a aprendizagem das crianças (O.C.E.P.E.,1997:68). 

Para avaliar este domínio observou-se a competência: 

 Usar a linguagem oral enquanto recetor e/ou emissor. 

Podemos considerar que o grupo conseguiu, de uma forma global, estabelecer um 

diálogo com frases relativamente bem construídas. Uma criança demonstrou dificuldade em 

todos os conteúdos relacionados com este domínio. Esta dificuldade notou-se quando a criança 

estava em grupo ou quando tinha que interagir com adultos. No entanto, em contato individual 

com os colegas dialogava, respondia e perguntava sem mostrar dificuldade. Uma criança não 

final do ano a criança não conseguiu pronunciar o som.  

No grupo de cinco anos existia uma criança que manifestava algumas dificuldades e 

nificado de 

com facilidade. 

 

Domínio da linguagem escrita 

 

 Mesmo que no ambiente familiar a criança não esteja familiarizada com a escrita deve 

ter oportunidade de ter estas experiencias na educação pré-escolar. A atitude do educador e o 

ambiente que é criado devem ser facilitadores de uma familiarização com o código escrito. 

Neste sentido, as tentativas de escrita, mesmo que não conseguidas, deverão ser valorizadas e 

incentivadas. (O.C.E.P.E.,1997:69). As crianças que ainda não sabem escrever o nome 

aprenderam um símbolo que passa a ser conotado com o seu nome. No grupo dos três anos 

quatro crianças já sabiam escrever o nome.  

 No grupo dos cinco anos duas crianças mostraram dificuldades em reconhecer e 

escrever palavras em diferentes contextos, estando ainda em processo de aquisição deste 

objetivo. As outras duas atingiram o objetivo. 
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Domínio da matemática  

 

 O papel da matemática na estruturação do pensamento, as suas funções na via corrente 

e a sua importância para aprendizagens futuras, determina a atenção que lhe deve ser dada na 

educação pré- (O.C.E.P.E.,1997:73). 

 Neste domínio todas as crianças demonstram facilidade em agrupar objetos atendendo a 

uma propriedade, em utilizar noções espaciais e todas adaptaram os seus movimentos ao espaço. 

Notaram-se dificuldades na identificação dos números e na contagem de um a três sendo que 

cinco crianças estão em processo de aquisição. Quatro crianças ainda se encontram em processo 

va mais dificuldades que 

as outras uma vez que ainda se encontra em processo de aquisição em quatro objetivos dos sete 

propostos.  

 No grupo dos cinco anos não se registaram grandes dificuldades sendo que apenas uma 

criança se encontrava em processo de aquisição na compreensão e execução de operações 

simples e na interpretação de símbolos e códigos. 

 

 Área do conhecimento do mundo 

 

A área do conhecimento do mundo enraíza-se na curiosidade natural da criança e no                                   

seu desejo de saber e compreender porquê.(O.C.E.P.E.,1997:79). 

 A criança chega ao jardim-de-

viveu experiências, teve contato com os outros, quer os próximos quer os mais afastados 

(através de filmes, de televisão, de histórias contad

as mesmas vivências e é o jardim que as deve despertar e incentivar para o conhecimento do 

saberes sociais, para a educação para a saúde, para a educação ambiental e para as relações 

sociais.  

 Dos objetivos formulados para esta área e este grupo etário constatou-se que aquele 

onde se verificavam maiores dificuldades era fazer perguntas sobre questões que lhe despertam 

curiosidades. As crianças não mostraram dificuldade em observar, escolher e manipular objetos 

e matérias diversificados mas duas crianças ainda mostram dificuldade em falar da família mais 

direta e eventos pessoais recentes. 

 No grupo dos cinco anos uma das crianças mostrou mais dificuldades que as restantes, 

(não só nesta área mas também nas outras). As crianças sentiram mais dificuldades em 

planificar, investigar e explorar e demonstraram menos dificuldade nos conhecimentos que têm 

sobre a vida humana, animal e ambiental e todas tinham noções ligadas à ecologia. 
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1.4- Meio Envolvente à Escola Básica Augusto Gil  

 
As escolas, tal como outras instituições, têm histórias e culturas que consistem em 

 

(Arends, r. 1995:452)10 

 

O meio envolvente à escola Augusto Gil é bastante agradável e acolhedor, uma vez que 

em termos de regionalização o planeamento e reorganização de rede escolar, assim como a 

construção e manutenção dos edifícios escolares e seu equipamento, devem assentar numa 

política de regionalização efetiva, com definição das competências dos intervenientes, que, para 

o efeito, devem contar com os recursos necessários (Lei de Bases do Sistema Educativo. Lei 

nº46/86 de 14 de Outubro).11 

 

 

1.4.1- Caracter ização da Escola 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 18- Escola Básica Augusto Gil (Fonte própria) 

 

A Escola Básica Augusto Gil (Ilustração 18) fica situada na mais importante freguesia 

de todas as que constituem a cidade da Guarda, a freguesia da Sé. É a maior em área, pois 

cresceu muito nos últimos 20 anos, mas a que apresenta a menor densidade populacional.  

O que caracteriza esta freguesia é o seu riquíssimo património que simboliza bem um 

passado de grande riqueza. O monumento que lhe dá o nome é a Sé Catedral.  
                                                           
10

 Arends, Richard I. (1995). Aprender a ensinar. Lisboa: Texto Editora.  
 
11

 Fo te: h p://i t a et.u i ho.pt/A ui o/Legisla ao/Auto o iaU i e sidades/L -86.pdf, 
pesquisado no dia 8 de Fevereiro às 12h.  
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A escola EB1 Augusto Gil, localizada em pleno coração da cidade, no Largo João de 

Deus, bem perto do edifício do antigo Governo Civil, Polícia e Museu, nem sempre aqui 

funcionou...  

Então, façamos uma breve resenha histórica...  

Em 1962, foram criados dois lugares femininos na Escola Particular do Asilo da 

Infância Desvalida, situada na Rua Soeiro Viegas, que recebia as crianças do então asilo e 

crianças das Lameirinhas, da Quinta da Costa, da Quinta do Pombo, e da área envolvente.  

Mais tarde, em 1969, estes dois lugares foram extintos e criadas as Escolas Nº2, 

feminina, e Nº3, masculina, que funcionavam provisoriamente no edifício do antigo tribunal 

(hoje Paço da Cultura). Essas instalações estavam muito degradadas e a Escola passou a 

funcionar, em 1970, no edifício da antiga Escola Comercial e Industrial localizada atrás da Sé.  

Os lugares foram aumentando passando a 10 e, nos finais de 1976, a Escola passou a 

funcionar na escola do Magistério Primário com o Nº 2, já escola mista.  

O edifício onde se localiza a EB1 foi fábrica de seda e mais tarde, em 1927, funcionou 

ali o Liceu da Guarda. Depois, após grande remodelação, foi adaptado a Escola do Magistério 

Primário que no ano de 1975/76 foi transferida para o edifício do Colégio do Sagrado Coração 

de Maria. Só nesta altura, em 1976/77, foi instalada neste edifício a EB1 Nº 2 que não era 

conhecida por EB1 Augusto Gil, pois só em 1977 foi escolhido este nome pelos professores que 

lecionavam na altura e que a batizaram com o nome Augusto Gil em homenagem ao poeta da 

«Balada da Neve».  

Podemos dizer que a escola do 1º Ciclo só teve instalações próprias com a grande 

remodelação do edifício que se verificou nos anos 1998/1999, 1999/2000 e 2000/2001. Assim, 

só no dia 17 de Setembro de 2001 se inaugurou a escola com pompa e circunstância com a 

presença das autoridades locais e regionais ligadas ao Ministério da Educação.  

 

 

1.4.2 - Organização do ambiente educativo 
A Escola Básica Augusto Gil é uma instituição de rede pública do Ministério da 

Educação e faz parte do Agrupamento de Escolas da Área Urbana da Guarda.  

Esta escola tem capacidade para 200 alunos, funcionando atualmente com seis salas, 

desde o 1º ano ao 4º ano de escolaridade.  

A instituição encontra-se encerrada no período de férias.12 

                                                           
12

 Fonte: Informação cedida pela professora cooperante  
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1.4.3 - Organização da equipa  
Quanto aos recursos humanos o quadro da instituição é composto por oito professores, 

quatro professores da equipa de ensino especial, um professor do apoio educativo, professores 

ito Assistentes Operacionais. 

A equipa que exerce funções durante o tempo letivo na sala é formada por uma 

professora titular e, quando necessário, por professores de apoio educativo. Funciona ainda, 

numa sala independente, um apoio especializado dado por um professor da equipa de ensino 

especial. Este conta ainda com estagiárias da ESECD dos mestrados: Mestrado em Educação 

Pré  escolar e 1º Ciclo do Ensino Básico e Mestrado em 1º e 2º Ciclos do Ensino Básico, três 

dias por semana, ao longo de um semestre letivo (aproximadamente três meses).  

 

1.4.4 - Organização do tempo  
Quanto à gestão do tempo, ao longo da semana, as atividades desenrolam-se numa 

sequência definida no início do ano letivo pelo Agrupamento.  

Os alunos são recebidos pelas Assistentes Operacionais a partir das 8h30m. Entram para 

a sala de aula as 9h e saem às12h (sendo que existe um intervalo da manhã das 10h30m às 

10h50m). Nas duas horas, tempo reservado ao almoço, a maioria dos alunos vai para os ATLS, 

os restantes vão para casa. Às 14h os alunos retomam as aulas até as 16h (sendo que existe um 

intervalo da tarde das 15h às 15h10m).  

Existem ainda atividades extracurriculares que funcionam depois das 16h, distribuídas 

por todos os dias da semana. À terça-feira os alunos assinalados pela docente têm apoio ao 

estudo. 

 

 
ÁREA 

CURRICULAR 
 

 
Nº DE HORAS 

 

 
LÍNGUA 

PORTUGUESA 

 

6h 15m 

 
MATEMÁTICA 

 

7h 

 

ESTUDO DO MEIO 

 

5h 

 

ÁREA DAS 

EXPRESSOES 

´ 

 4h 

 

APOIO AO ESTUDO 

 

2h 

Tabela 3- Carga Horária Semanal 
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Tempos  Segunda  Terça  Quarta  Quinta  Sexta  
9h  9h45  Expressão 

Físico - 
Motora  

Matemática  Língua 
Portuguesa  

Matemática  Língua Portuguesa  

9h45  10h30  Língua 
Portuguesa  

Matemática  Língua 
Portuguesa  

Matemática  Língua Portuguesa  

11h-12h  Língua 
Portuguesa  

Língua 
Portuguesa  

Matemática  Língua 
Portuguesa  

Matemática  

14h-15h  Matemática  Estudo do 
Meio  

Matemática  Estudo do 
Meio  

Estudo do Meio  

15h-16  Estudo do 
Meio  

Expressões 
Artísticas  
(Plástica)  

Expressão 
Artísticas 
(Dramática)  

Expressões 
Artísticas  
(Musical)  

Estudo do Meio  

16h10-16-55  -------  AE  ______  ____  _____  
17h05-17-50  --------  AE  ______  ____  _____  

 

Tabela 4- Horário semanal da turma B8 

 

 

1.4.5 - Organização do espaço da instituição 
O edifício escolar é uma construção centenária, constituído por três pisos: o rés  do  

chão, 1º piso e 2ºpiso.  

O rés  do  chão é constituído por espaço interior e exterior e está organizado da 

seguinte forma: espaço interior: hall de entrada, casa de banho (rapazes) e salão polivalente; 

espaço exterior: um espaço na frente do edifício para o recreio dos alunos. 

O 1º piso é constituído por uma casa de banho de adultos, casas de banho para os 

alunos, sete salas de aula e uma sala das assistentes operacionais.  

O 2º piso é constituído por uma sala de apoio e uma biblioteca.  

No espaço exterior, verificámos que a segurança da escola é feita através de gradeamentos. 

Sendo esta área grande na sua maioria, térrea, contêm, um espaço para a prática de basquetebol, 

uma caixa de areia e espaço para jogos tradicionais.  

No entanto, a escola não tem cantina, sala de estudo, nem sala de informática (na 

biblioteca existe um espaço multimédia). 

Rés  do  chão  

 

Espaço interior 

Hall de entrada (Ilustração 19): é um espaço que funciona como local de receção dos alunos. 

Este espaço serve também como local para afixar informações relevantes sobre a instituição e 

informações dirigidas aos pais e aos alunos.  
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Salão Polivalente (Ilustração 21 e 22): é o espaço onde os alunos desenvolvem as atividades 

de Expressão Físico  Motora bem como onde decorrem as comemorações de épocas festivas do 

ano.  

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Biblioteca Augusto Gil (Ilustração 23): A biblioteca Augusto Gil, da Escola de 

Augusto Gil, possui ótimas condições. Encontra-se organizada por diversos espaços: espaços 

didáticos e um espaço reservado aos audiovisuais.  

Na biblioteca desenvolvem-se as mais variadas atividades: leitura, requisição, consulta e entrega 

de livros, visionamento de vídeos, atividades relacionadas com as TIC, jogos educativos e 

expressão dramática. Os livros que se encontram à disposição nesta biblioteca, na sua maioria, 

são livros infanto-juvenis podendo também encontrar-se livros de história, enciclopédias, 

dicionários e livros temáticos.  

A biblioteca está, também, muito bem equipada a nível informático, pois contém sete 

computadores, duas televisões, dois vídeos e uma aparelhagem. Este espaço equivale a uma sala 

de informática, visto que aqui os alunos dispõem de todo o material necessário para elaboração 

de trabalhos, podendo utilizar, sempre que preciso, a Internet. 

 

 

Ilustração 19- Hall de entrada da escola 

(Fonte própria) 
Ilustração 20- Placar de informações 

(Fonte própria) 

Ilustração 21- Salão Polivalente (Fonte 

própria) Ilustração 22- Salão Polivalente (Fonte 

própria) 
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A parte da frente do edifício existe um espaço utilizado por todos os alunos da escola, 

delimitado por gradeamentos. O espaço tem uma grande área térrea e um espaço pavimentado 

(Ilustração 24).  

 

Espaço exterior 
 

 

    

 

 

 

 

 

 
  

 

Os espaços exteriores permitem às crianças momentos de diversão nos tempos de 

recreio.  

 
 

1.5- Caracterização da sala 
 

A sala é, antes de mais nada, e sobretudo na escola, 

uma escola não pode ser, nunca um espaço fechado em si mesmo. (Zabalza, M. 1992:132).  

O mais importante para os alunos é a sala de aula, é o seu espaço privilegiado, pois é lá 

que acontece tudo: a aprendizagem, o contacto aluno/aluno e aluno/professor, onde se expõem 

as dificuldades, onde ocorre o ato educativo, onde crescemos enfim. Ao professor exige-se-lhe 

que seja genuíno, que tenha opiniões positivas a respeito de si próprio e dos outros, que seja 

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

Ilustração 23- Biblioteca (Fonte própria)  

Ilustração 24- Espaço exterior da escola 

(Fonte própria) 
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necessidades dos outros de descarregar o excedente de energias, de libertar tensões, de ajudar 

os outros a aprender (Tavares e Alarcão, 1990). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A sala de aula onde nos encontrámos a lecionar, sala número 4, localiza-se no piso 1 da 

escola. É uma sala bem dimensionada e organizada, com espaço adequado ao número de alunos 

existentes nesta turma (26 alunos). É bastante iluminada, uma vez que tem três janelas. No que 

diz respeito aos equipamentos encontra-se bem equipada com diversos materiais como por 

exemplo, material didático, material informático, manuais escolares, livros, entre outros. As 

mesas dos alunos encontram-se distribuídas à volta da sala e no meio em 3 filas, todas 

direcionadas para o quadro. A mesa da docente encontra-se junto ao quadro. Os alunos estão 

sentados individualmente, na sua maioria, sendo que a sua disposição é móvel, dependendo do 

comportamento dos mesmos. 

Nos placares existentes na sala de aula encontram-se afixados alguns cartazes 

informativos relacionados com os conteúdos dados nas diversas áreas disciplinares e ainda, 

trabalhos de todos os alunos, com o intuito de aumentar a sua autoconfiança, a vontade de 

aperfeiçoar e o orgulho por verem os seus trabalhos expostos.  

O aquecimento da sala faz-se através de aquecedores que funcionam a partir de uma 

caldeira, facultando, nos dias de mais frio, um ambiente quente e acolhedor, benéfico ao 

processo de ensino-aprendizagem, pois tal como refere Ramiro Marques, um ambiente de 

aprendizagem. Um ambiente de aprendizagem que promova o crescimento em direção a um 

maior potencial do indivíduo ou do grupo pode ser chamado um ambiente Educativo (1993:31). 

A sala dispõe de vários armários que possibilitam arrumação adequada de matérias 

depois de dada autorização pela professora. Esta organização permite desenvolver nos alunos a 

independência e a autonomia, adquirindo o conceito de tempo e espaço para uma aprendizagem 

significativa e eficaz. 

Ilustração 25- Sala de aula da turma B8 (Fonte própria) 
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Mobiliário da sala 

15 
Mesas 

retangulares 

29 
Cadeiras 

1 
Estante 

4 
Armário com 

diversas prateleiras 
 

Acessórios/Multimédia (nº) 
1 

Computador 
1 

Impressora Multifunções 
Luminosidade (nº) 

Artificial Natural 
10 Lâmpadas 3 Janelas grandes 

 

Aquecimento (nº) 
Aquecimento central 

 

Tabela 5- Recursos materiais da sala de aula 

 

 

1.6 - Caraterização da Turma 
1º Ano - Turma B8 

 
A Turma B8, turma do 1ºAno é constituída por vinte e seis alunos: treze do sexo 

masculino e treze do sexo feminino.  
 
 
Nº de alunos  
 

Género Idades/Nº de alunos  

26  13 meninas;  
13 meninos.  
 

6 anos- 25  
7 anos- 1  

 
Tabela 6- Quadro síntese da caracterização da turma 

 

Ilustração 26- Planta da sala (Fonte própria) 
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Gráfico 6 - Género  

 

As idades dos alunos variam entre os seis e os sete anos, sendo que apenas uma aluna 
tem sete anos. Os restantes alunos têm seis anos. 

 

 

Gráfico 7 - Idades dos alunos da turma  

 

Dos quatro estádios de desenvolvimento adaptados às características de cada criança, 

definidos por Jean Piaget, este grupo encontra-se no segundo estádio dos estádios de 

desenvolvimento cognitivo: estádio Pré Operatório (dos dois aos sete anos). Também 

denominado de estágio da Inteligência Simbólica, este estádio, caracteriza-se, principalmente, 

pela interiorização de esquemas de ação construídos no estágio anterior (sensório-motor). 

 

1.6.1  Caraterização Familiar e Sociocultural 
Dois alunos têm um agregado familiar monoparental e não têm irmãos; nove alunos têm 

um agregado familiar constituído por três pessoas; doze alunos vivem inseridos num agregado 

familiar de quatro pessoas; dois alunos vivem num agregado familiar de cinco pessoas e um 

aluno vive num agregado familiar de seis pessoas. 

13 Meninos 
50% 

13 Meninas 
50% 

 Género 

25 alunos 
com 6 
anos = 
89% 

1 aluna 
com 7 
anos = 
11% 

Idades dos alunos da turma 
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8% 

34% 

46% 

8% 
4% 

Número de elementos do Agregado Familiar  

2 pessoas  

3 pessoas 

4 pessoas 

5 pessoas 

6 pessoas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8 - Número de elementos do agregado familiar 

 
Aluno 

 
Pai 

 
Mãe 

Iniciais do nome 
das crianças 

Habil. Liter. Profissão Habil. Liter Profissão 

A.S. 12º ano  Massagista Mestrado  Engenheira 
Agrícola 

A.F. 4º ano Comerciante  Não tem Doméstica 

B. S. Licenciatura Professor  Mestrado Professora 

E. F. 12º ano  Hoteleiro 4º ano  Hoteleiro 

E. A. Doutoramento Docente 
universitário  

Doutoramento Docente 
universitária 

F. C. Licenciatura  _______ Licenciatura Jornalista 
F. O. 9º ano  Assistente 

Operacional 
Licenciatura Educadora de 

infância 
H. G. Mestrado  Professor Mestrado  Professora 
I. R. Licenciatura e pós 

graduação  
Economista Mestrado Bióloga 

I. Q. Licenciatura Funcionário 
público 

Licenciatura Bancária 
 

I. M. Licenciatura Bombeiro Licenciatura  Médica 
J. A. Bacharelato  Engenheiro 

topográfico  
Licenciatura Enfermeira  

J. L. 9º ano Comerciante Licenciatura Assistente técnica  

L. S. 9º ano Comercial 9º ano  Cabeleireira 
L. P. 9º ano Diretor de 

armazém  
Licenciatura Gestora comercial 

L. A. 9º ano Desempregada 9º ano Assistente 
operacional 

L. M. 9º ano Técnico de 
vendas de café 

12º ano Assistente técnica  
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2% 

4% 

15% 

2% 

16% 

45% 

10% 

2% 

4% 

Habilitações Literárias dos pais/E.E.  

Não tem 

4º ano 

9º ano 

11º ano 

12º ano 

Licenciatura 

Mestrado 

Bacharelato 

Doutoramento 

Tabela 7- Habilitações Literárias e Profissões dos Pais/ Encarregados de Educação 

 

Da análise da tabela 7 podemos inferir que grande parte dos alunos pertence a um meio 

sócio - económico médio/elevado. De salientar que apenas dois alunos beneficiam de Apoio 

Social Escolar. A nível de escolaridade, o grupo de famílias situa-se num nível médio/alto, uma 

vez, que 14 mães possuem Licenciatura, 4 são Mestres, 1 é Doutorada, apenas 1 possui o 4º ano, 

2 o 9º ano, 1 o 11º ano, 1 o 12º e 1 com o 2º ano de Licenciatura. Apenas 1 não tem habilitação 

literária.  

Relativamente às habilitações literárias dos pais verifica-se que um possui o 4ºano, seis 

o 9ºano e sete o 12ºano. Nove pais têm o grau de licenciatura, um o grau de mestre, um possui 

bacharelato e um possui doutoramento. O gráfico que a seguir se segue corresponde ao 

tratamento dos dados do quadro de dados anterior. 

 

 

M. P. 12º ano Comerciante 2º ano de 
enfermagem 

Comerciante  

M. M. Licenciatura Professor Licenciada  Técnica de 
serviço social 

M. D. Licenciatura Bancário Licenciada Professora 
M. G. 12º ano Empresário Licenciatura Enfermeira 

M. L. Licenciatura _________ Licenciatura Técnica de contas 
R. F. 12º ano Técnico 

comercial 
Licenciatura Diretora técnica 

S. S. 12º ano Desenhador Licenciatura Professora 
T. G. 9º ano Engenheiro fabril 11º ano  Desempregada 

T. E. Licenciatura Enfermeiro Licenciatura Farmacêutica  

 Gráfico 9- Habilitações Literárias dos pais e encarregados de educação. Habilitações 

Literárias dos pais e encarregados de educação 
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4% 4% 

24% 

24% 

28% 

8% 
8% 

Nº de anos que cada aluno frequentou a creche e/ou 
o Jardim-de-Infância 

1 ano 

2 anos 

3 anos 

4 anos 

5 anos 

6 anos 

Não Frequentaram  

1.6.2- Caraterização Individual dos alunos 
 

Considero que é importante conhecer os alunos que frequentaram o ensino pré-escolar 

de forma a poder tirar ilações acerca da relação que existe entre a frequência deste nível de 

ensino com a facilidade de aquisição de conhecimentos dos alunos no 1ºCiclo do ensino básico. 

 

Gráfico 10- Crianças que frequentaram o Jardim de Infância  

 

Podemos inferir, a partir deste gráfico que sete alunos frequentaram o Jardim de 

Infância e a creche durante cinco anos; seis frequentaram durante 4 anos e outras seis durante 

três anos. De ressalvar que duas crianças não frequentaram o ensino pré-escolar, uma 

frequentou apenas durante um ano e outra durante dois anos. Dois alunos frequentaram a creche 

e o ensino pré-escolar durante seis anos. 

Importa ainda refletir acerca de mais alguns aspetos, a nível estatístico, que na nossa 

perspetiva, são pertinentes para caraterizar as crianças desta turma. Estes valores resultaram de 

um inquérito elaborado pela professora cooperante e preenchido pelos pais e encarregados de 

educação no início do ano letivo. Os aspetos referidos anteriormente dizem respeito a:com quem 

ficam os alunos, depois das aulas, acompanhamento dos Trabalhos de casa, Ocupações dos 

tempos livres, as Atividades Desportivas, Culturais ou artísticas, Materiais que os alunos 

possuem, situações de Saúde e Transporte. 
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Gráfico 11  Acompanhamento das crianças após as aulas 

 

Contata-se que a maior parte dos alunos fica, depois das aulas em instituições de 

ocupações de tempos livres (65%). 20% dos alunos ficam com os pais. É de salientar que 

apenas 6% dos alunos, ou seja, apenas dois alunos frequentam as atividades de enriquecimento 

curricular. 

 

 

Gráfico 12  Acompanhamento nos trabalhos de casa 

 

Na análise do gráfico concluiu-se que a grande maioria dos alunos (17) são 

acompanhados pelos pais na realização dos trabalhos de casa. Sete alunos realizam os trabalhos 

de casa em centros de estudo, um aluno tem a ajuda dos irmãos e outro da ama. Todas as 

crianças têm acompanhamento na realização dos trabalhos de casa. 
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Gráfico 13  Atividades Livres 

 

Quando questionados sobre as atividades livres praticadas em casa, os alunos referiram 

mais que uma atividade pelo que no gráfico o total da frequência absoluta não é igual ao número 

nos), 21 alunos referem 

que gostam de veem televisão, 16 alunos brincam na rua, 12 jogam no computador e só cinco 

alunos referiram que leem.  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 14  Atividades Desportivas 

 

Todos os alunos da turma praticam alguma atividade desportiva, sendo que alguns 

praticam mais que uma atividade. A atividade mais praticada pelos alunos (12) é a natação 

desporto fundamental para a saúde das crianças. Podemos ainda inferir que as atividades 

desportivas são muito diversificadas, fator que realçamos como sendo bastante positivo. 
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Gráfico 15  Atividades Culturais ou Artísticas 

 

Nem todos os alunos têm uma atividade cultural ou artística. Quatro alunos estudam 

música e quatro frequentam o ballet. Apenas um aluno refere que frequenta a biblioteca outro o 

teatro e outro o cinema. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 16  Problemas de Saúde 

 

Analisados os inquéritos preenchidos pelos pais verificou-se que três crianças têm 

problemas a nível da visão, outras três têm alergias e três têm asma. Uma criança tem 

hiperidrose e outra criança apresenta problemas na linguagem. 
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Gráfico 17  Materiais que os alunos possuem 

 

Relativamente aos materiais relacionados com a aprendizagem verifica-se que 21 alunos 

possuem computador e que destes, 19 têm acesso à internet em casa, 17 possuem dicionários, 15 

possuem enciclopédias, 9 possuem gramáticas e 20 têm acesso a jogos didáticos.  

 

 

1.6.3 - Diagnóstico da turma 
 

A legislação prevê três tipos de avaliação: avaliação diagnóstica, avaliação formativa e 

avaliação sumativa.  

 Para proceder à avaliação diagnóstica a professora propôs aos alunos, no início do ano 

letivo e ao longo de algumas semanas, a realização de várias atividades, principalmente fichas 

de avaliação para proceder à avaliação em causa. Da avaliação realizada podemos constatar, em 

termos gerais, que esta turma é bastante homogénea ao nível da autonomia e ritmo durante a 

realização de trabalhos, do raciocínio e cálculo mental, da manifestação e mobilização de 

conhecimentos adquiridos dentro e fora da escola, no desempenho da leitura e da escrita. 

Embora esta turma apresente todas estas qualidades, existem ainda alguns alunos que refletem 

problemas ao nível da compreensão, do raciocínio e memorização. Após a exploração e análise 

da avaliação diagnóstica, e da observação efetuada aos alunos, ao longo da prática de ensino 

supervisionada, sentimo-nos em condições de refletir acerca de vários aspetos que caraterizam 

cada aluno a vários níveis.  
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1.6.4- Aspetos inibidores e facilitadores de Aprendizagem 
Após a exploração e análise dos pré-requisitos e capacidades/competências básicas dos 

alunos, apresenta-se de seguida o quadro 7, de forma a ilustrar e sintetizar os valores relativos às 

caraterísticas dos alunos tendo em conta os fatores facilitadores e inibidores das aprendizagens, 

(Concentração, Linguagem, Iniciativa, Comportamento e Participação). 

Este quadro foi desenvolvido a partir da observação que fomos efetuando aos alunos ao 

longo do período de estágio. 

 

Tabela 8- Fatores inibidores e facilitadores de Aprendizagem 

 

 

 

 

 

 

Iniciais dos 
Nomes 

Idades Concentração Linguagem Iniciativa Comportamento Participação 

A.S. 6           
A.F. 7         
B.S. 6           
E.F. 6          
E.A. 6           
F.C. 6           
F.O. 6           
H. G. 6           
I.R. 6         
I.Q. 6           
I.M. 6           
J.A. 6           
J.L. 6         
L.S. 6           
L.P. 6           

L.A. 6          
L.M. 6           
M.P. 6           
M.M. 6           
M.D. 6           
M.G. 6           
M.L. 6           

 R.F. 6          
S.S. 6           
T.G. 6           
T.E. 6           

 Fator facilitador 

 Aluno com NEE 
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Tabela 9- Análise dos dados/ resultados 

 

Da análise do quadro dos fatores inibidores e facilitadores da aprendizagem verificamos 

que a concentração é o fator inibidor com a maior importância  sendo que onze alunos 

apresentam dificuldades neste campo. O comportamento é fator inibidor para cinco crianças 

enquanto que a iniciativa e a participação são fatores inibidores para quatro crianças. A 

linguagem é um fator inibidor para quatro crianças. De notar, ainda, que a maioria dos alunos 

apresenta algum fator inibidor da aprendizagem. Só onze alunos não apresentam nenhum fator 

inibidor. Um aluno apresenta, dos cinco fatores inibidores/facilitadores da aprendizagem, quatro 

como inibidores da aprendizagem. Três alunos demonstram ter três fatores inibidores de 

aprendizagem, seis alunos apresentam dificuldades em dois fatores e sete alunos num fator.

 Concentração Linguagem  Iniciativa Comportamento Participação 

Fator 
Inibidor  

11 2 4 5 4 

Fator 
Facilitador 

15 24 22 21 22 

Total de 
crianças 
contadas 

26 26 26 26 26 
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1.6.5 - Situação dos alunos merecedores de atenção especial 

  
Embora a generalidade da turma apresente aptidões e capacidades aos níveis de 

linguagem, participação e iniciativa, ao longo da Prática de Ensino Supervisionada, detetamos 

algumas carências ao nível da compreensão, atenção, comportamento e aproveitamento em 

alguns alunos.  

Desta forma, evidenciamos apenas três alunos merecedores de atenção especial.  

A A.F. apresenta dificuldades na linguagem, compreensão, revelando ainda um levado défice de 

atenção. Requer, por estes motivos, apoio permanente da professora titular. Beneficia ainda de 

acompanhamento, duas vezes por semana, às quintas e sextas-feiras à tarde, por parte de uma 

professora de apoio. Frequenta ainda o apoio ao estudo, às terças-feiras prestado pela docente 

titular. A referida aluna, de etnia cigana, é uma aluna assídua e tem apoio dos familiares, 

embora este apoio não se revele ao nível do estudo.  

E. F. demonstra dificuldades na linguagem e na compreensão. Requer, por vezes, um 

acompanhamento mais individualizado. Deste modo, beneficia do apoio ao estudo 

semanalmente.   

R.F. apesar de revelar algumas capacidades ao nível da leitura, é um aluno com elevado 

défice de atenção, facto que se reflete negativamente no seu comportamento. Não usufrui de 

qualquer apoio a nível profissionais especializados nem apoio pedagógico mas possui um 

importantíssimo acompanhamento parental.   
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Identificados os problemas dos alunos com dificuldades de aprendizagem procuraram-se 

estratégias e medidas a adotar para superar os obstáculos encontrados como se pode verificar no 

quadro anterior.  

 

Aspetos Inibidores da 

Aprendizagem 

Aspetos Facilitadores da Aprendizagem Prioridades / Estratégias 

 

 

-Falta de métodos de 

organização dos trabalhos. 

 

 

-Falta de concentração e de 

atenção. 

 

 

-Falta de autonomia. 

   

 

 

-Falta de acompanhamento dos 

pais ao estudo do aluno em casa. 

 

 

-Desinteresse pela Expressão 

Escrita. 

 

 

- Inexistência de materiais 

manipuláveis de suporte às 

aprendizagens, sobretudo na 

área de Matemática. 

 

 

-Aquisição lenta de 

competências básicas. 

 

 

 

 - Colaboração e apoio entre alunos 

durante o estudo e a realização de 

trabalhos. 

 

 

 - Motivação para aprender.  

 

 

- Gostar de vir à escola. 

 

 

- Comunicação afetiva.  

 

 

 - Alguma organização prévia de 

diferentes situações de aprendizagem.  

 

 

  - Motivação para descobrir o prazer 

de ler. Requisitar livros, levá-los para 

casa. Falar deles, mostrando o que se 

conhece do conteúdo do que se leu.  

 

 

 

   - Apoio de alguns Pais/ EE durante o 

trabalho de estudo do aluno em casa.   

- Melhorar a concentração.  

 

 -Colocar alunos mais capazes 

junto de colegas com dificuldades, 

trabalhando em pares. 

  

-Fomentar a participação e 

colaboração dos alunos em 

trabalhos de grupo. 

 

-Definir e sistematicamente fazer 

referência aos comportamentos 

corretos, penalizações, critérios de 

atuação e de avaliação. 

 

-Valorizar as iniciativas e a 

participação individual em 

projetos de interesse comum. 

-Fomentar leituras recreativas. 

 

-Disponibilizar mais apoio 

individualizado sempre que 

possível. 

 

  -Fichas Formativas adequadas ao 

ritmo e à progressiva capacidade 

de sucesso de cada aluno. 

 

-Proporcionar mais tempo para 

aquisição de competências 

essenciais básicas.  



I- Enquadramento Institucional 

 

Mestrado em Educação Pré-Escolar e Ensino do 1.º CEB 53 
 

Tabela 11- Síntese da Identificação Global dos Problemas/ Definição de Prioridades 

  

Relativamente à turma foram identificados os aspetos inibidores da aprendizagem. Para 

superação destes aspetos foram definidas prioridades/estratégias como se podem verificar na 

tabela 12. 

 

1.6.6 - O envolvimento dos pais e Encarregados de Educação 
Na sequência do excelente acompanhamento prestado pelos pais do aluno evidenciado 

em último lugar, (alunos com dificuldades), destaco o acompanhamento parental como fator 

imprescindível no Processo de Ensino e Aprendizagem dos alunos. No caso particular desta 

turma, o envolvimento dos Pais e Encarregados de Educação na vida escolar dos discentes é 

demonstrado por quase todos. Grande parte dos encarregados de educação desloca-se à escola 

sempre que são solicitados ou quando é necessário solucionar alguns problemas. Contactam a 

professora no horário de atendimento previsto ou mesmo fora dele. Verifica-se ainda alguma 

colaboração, sobretudo, na vigilância e apoio aos trabalhos de casa, como pudemos inferir do 

gráfico 13. 

 

1.6.7- Metodologias da professora 
Considero importante refletir acerca dos métodos e estratégias adotados pela professora 

titular da turma que me foi atribuída para o exercício da pratica supervisionada uma vez que eles 

me poderão servir de exemplo as minhas futuras práticas pedagógicas. É de notar que as 

metodologias e estratégias são as adequadas a uma turma do 1ºano do Ensino Básico que 

necessita de adquirir competências a nível da leitura e da escrita. Neste âmbito a docente optou 

pela utilização de dois métodos. O método de leitura aplicado foi essencialmente o Método 

Sintético, partindo das letras ditongos e sílabas. Embora escassamente implementou também o 

método global a partir da exploração e análise de palavras.  

 

 

 -Dificuldade na aplicação e 

mobilização de conhecimentos 

em diferentes áreas. 

- Acentuar a interdisciplinaridade. 

 

-Promover a autoavaliação dos 

alunos.  

 

-Corresponsabilizar os Pais/E.E. na 

vigilância e apoio ao trabalho de 

estudo em casa.  
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Considero fundamental que, ao iniciar a minha prática profissional, procure, depois de 

conhecer bem os alunos, adotar o método mais adequado à fácil aprendizagem da leitura e da 

escrita. Neste momento considero que a adoção dos dois métodos em simultâneo pode funcionar 

desde que aplicados corretamente e nas situações convenientes. 
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Capítulo I I - Descrição do Processo da Prática de Ensino 
Supervisionada (PES) I  e I I

 



II- Descrição do Processo da PES 

 

Mestrado em Educação Pré-Escolar e Ensino do 1.º CEB 56 
 

PES no Ensino Pré-Escolar (PES I) 

2.1 Prática de Ensino Supervisionada I (PESI)  
 

Realizámos a nossa prática de ensino supervisionada no jardim-de-infância da Guarda-

Gare, numa turma heterogénea constituída por 19 crianças com idades compreendidas entre os 

três e os cinco anos, 7 do sexo masculino e 12 do sexo feminino, sendo professora supervisora a 

Dr.ª Francisca Oliveira e professora cooperante a Dr.ª Mariana Presa. 

A PES I foi antecedida de duas semanas de observação da dinâmica de uma sala de 

atividades, da instituição da rotina e do grupo-turma. Esta observação decorreu nos dias 28 e 29 

de fevereiro e 5, 6 e 7 de Março. 

O regulamento 82/2012 no artigo 9º refere que - 

Conceber o seu plano de formação; 2  prestar o serviço de regência docente em pelo menos 

quinze sessões de cada área, do nível de ensino respetivo. A concessão de um plano de 

formação implicou planificar as regências e consistiu em sequenciar os objetivos do nosso 

ensino e da aprendizagem dos alunos, determinar processos para a avaliar e verificar se eles 

foram conseguidos, prever estratégias/aprendizagem e selecionar materiais auxiliares (Tavares 

& Alarcão, 2005:158).  

A educadora Cooperante dialogava connosco, semanalmente, para nos informar sobre o 

que pretendia realizar ou trabalhar com as crianças na semana seguinte, sugerindo o tema a 

desenvolver com as crianças.  

Apresentamos de seguida os resumos de cada semana que foram para nós momentos de 

autoavaliação e, portanto, momentos de autorregulação de aprendizagens.  

 

Nesta semana, em que as atividades decorreram nos dias 13,14 e 15 de fevereiro, tivemos que 

realizar aprendizagens que se prendem com a preocupação de adaptar a linguagem ao nível das 

crianças. A realização de jogos de grupo exigiu de nós atenção redobrada em relação à execução 

da tarefa proposta e ao controlo do grupo. Sabemos que no processo de comunicação existe um 

emissor: o que emite ou transmite a mensagem, conteúdo da comunicação a transmitir, através 

de um código que é um conjunto de signos, sinais ou símbolos que permitem transformar o 

pensamento em informação para um recetor, a quem se dirige a mensagem. O processo da 

linguagem tem, segundo Piaget diversas etapas. Consideramos que se as crianças com quem 

estamos a lidar ainda não atingiram uma determinada etapa, temos que comunicar com elas de 

forma adaptada àquela em que se encontram de modo a que os códigos que emitimos possam 

ser descodificados pelas crianças. 
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Na primeira planificação, por nós elaborada tivemos ainda em conta a importância da 

adequação do tempo às atividades. As crianças começaram por contar situações da vida 

quotidiana com o pai, trabalhando assim o domínio da comunicação oral, e foi lida, por nós 

cooperante fez connosco, chamou-nos à atenção para o facto de não termos contado a história de 

uma só vez. Aprendemos, assim, que as pausas podem ser motivos de desconcentração para as 

formandas, quer pelas crianças, de uma forma continuada. Posteriormente cada criança picotou 

o contorno exterior da planificação do cubo, destacando-o da folha, tendo depois feito as 

dobragens para a construção do mesmo. Foi, assim, trabalhado o domínio da expressão motora. 

As crianças criaram um poema que foi escrito numa das faces do cubo. O poema, para além de 

uma forma de linguagem também é sinónimo de arte. O sentido da mensagem poética pode ser 

muito importante se o poema for em louvor de algo ou de alguém. A arte voltada para a 

educação do desenvolvimento do individuo, da formação do seu senso crítico e afetivo tem, na 

nossa opinião, que ser valorizada para incentivar as crianças a buscar dentro de si algo novo e 

criativo. De referir que todas as crianças conseguiram dizer o seu poema. De seguida 

elaboraram um desenho onde se representavam a si próprias e ao seu pai. Estes desenhos 

acabaram por revelar a ligação da criança ao pai (uma das crianças desenhou, em vez do pai, a 

sua gata. O pai desta criança não está presente na sua vida e ela demonstrou, com o desenho que 

sente mais afinidade com a gata do que com o pai (na nossa opinião). As restantes crianças 

desenharam o pai com um tamanho maior do que o delas e muitas desenharam-se de mãos dadas 

com o pai demostrando assim uma sensação de proteção e de carinho. Esta nossa interpretação 

prende-se com as indicações das O.C.E.P.E.: ( ) é nos contextos sociais em que vive, nas 

relações e interações com outros, que a criança vai interiormente construindo referencias que 

lhe permitem compreender o que está certo e errado, o que pode e não pode fazer, os direitos e 

deveres para consigo e para com os outros. (O.C.E.P.E.,1997:51-52).  

Estas atividades tiveram como finalidade a elaboração de um presente para as crianças 

atividades 

mas, uma vez que todas participaram nas mesmas atividades notou-se alguma dificuldade por 

parte de algumas que ainda tinham três anos. No entanto, outras, com a mesma idade 

demonstraram grande facilidade na execução das tarefas. Isto levou-nos a constatar que o 

desenvolvimento cognitivo não se processa da mesma forma nem ao mesmo ritmo, em todas as 

crianças. Todos somos diferentes quando nascemos: os genes transmitidos pelos progenitores 

são sempre diferentes conferindo características distintas a cada individuo. O meio envolvente à 

criança que pode provocar maior ou menor número de estímulos positivos para a aprendizagem 

é outro fator para que haja crianças com idade real mais baixa idade e cognitiva mais elevada e 

outras com idade real mais elevada e idade cognitiva mais baixa. 
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As atividades da segunda semana de PES I, que tiveram lugar nos dias 19, 20 e 21 de 

Março, iniciaram-

diversas vezes até que as crianças a conseguissem memorizar. O processo de memorização é um 

processo de aprendizagem que inclui diferentes técnicas: repetição, associação, empenhamento, 

alfabeto fonético e palavras-chave. De todos os métodos o mais usado é a repetição e, uma vez 

que as crianças ainda não sabem ler, a repetição foi por nós feita através de leituras sucessivas. 

Houve diálogo em pequeno e em grande grupo, de forma a que as crianças entendessem a 

diferença entre Primavera  estação do ano, e prima Vera  parentesco e nome. Trabalhou-se 

assim a área de expressão e comunicação, principalmente o domínio da oralidade. As interações 

proporcionadas pela vida do grupo, em grande grupo, em pequeno grupo ou no diálogo com 

outras crianças ou com o adulto constituem ocasiões de comunicação diferentes: narrar 

(O.C.E.P.E.,1997:67/68). Durante o 

diálogo as crianças foram orientadas, através de questões ou de informações, de forma a 

identificar características da primavera. Trabalharam assim a área do conhecimento do mundo. 

Para trabalhar o domínio da Expressão Plástica as crianças pintaram uma flor previamente 

desenhada e colaram, no centro da mesma, bolas feitas em papel crepe. De seguida as crianças 

contornaram o desenho de uma árvore e pintaram-na, em grupo para ser posteriormente 

colocada na porta de sala de atividades. A flor anteriormente pintada foi picotada e as crianças 

de cinco anos contornaram as letras que compõem a palavra primavera, Não há hoje em dia 

crianças que não contactem com o código escrito e que, por isso, ao entrar para a educação 

pré-escolar não tenham algumas ideias sobre a escrita. Ao fazer, neste domínio, referencia á 

abordagem à escrita pretende-se acentuar a importância de tirar partido do que a criança já 

sabe, permitindo-lhe contactar com as diferentes funções do código escrito. Não se trata de 

linguagem escrita. (O.C.E.P.E,1997:65). Verificou-se que as crianças compreenderam 

exatamente a diferença entre primavera e prima Vera. A metodologia utilizada verificou-se 

adequada aos objetivos pretendidos.  

Na área de Expressão Plástica, como seria normal pela diferença de idades, verificou-se 

uma diferença substancial entre as crianças de cinco e as de três anos apresentando as mais 

velhas maior destreza. No entanto, uma criança de três anos apresentava um nível de 

motricidade fina semelhante à das crianças de cinco anos uma vez que recortava, pintava, e 

fazia picotagem com um grau de satisfação semelhante ao das crianças mais velhas.  

Uma vez que as atividades ficaram significativamente aquém do proposto na 

planificação é necessário refletir sobre a gestão do tempo. Sabemos que a nossa inexperiência 

nos leva a ter muita dificuldade em decidir o tempo necessário a cada atividade. Começamos 

agora a entender que temos que ter em conta os diferentes tempos das crianças bem como os 
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imprevistos, as próprias crianças, principalmente as de três anos que ainda não adquiriram o 

método de trabalho em grupo uma vez que muitas vezes deixam de trabalhar, ou para se 

picarem umas às outras, ou para embirrarem.  

 

Aquando da seleção das atividades e respetivas planificações para os dias 26, 27 e 28 de 

março foram lidas por nós formandas histórias alusivas ao dia de Páscoa seguida de um diálogo 

acerca dos tipos de aves que existem e dos ovos. As crianças de cinco anos interagiram com 

frequência uma vez que já conhecem algumas aves. Encara-se, assim, a área do conhecimento 

do mundo como uma sensibilização às ciências, que poderá estar mais ou menos relacionada 

com o meio próximo mas que aponta para a introdução a aspetos relativos a diferentes 

domínios do conhecimento humano: a história, a sociologia, a geografia, a física a química e a 

biologia  (O.C.E.P.E.,1997:80). Cada criança picotou a cara de um coelho e dos seus 

membros, posteriormente colaram-nos num rolo de papel higiénico, trabalhando assim não só a 

área de Expressão Motora mas também a área de Expressão Plástica. Continuando a trabalhar a 

motricidade organizaram-se jogos de exploração, no salão, em que, basicamente, se jogava à 

apanhada. Nesta atividade todas as crianças participaram e interagiram com facilidade e com 

entusiasmo, Tendo em conta o desenvolvimento motor de cada criança, a educação pré-escolar 

deve proporcionar ocasiões de exercício da motricidade global e também da motricidade fina, 

de modo a permitir que todas e cada uma aprendam a utilizar e a dominar melhor o seu corpo. 

(O.C.E.P.E.,1997:58). Nas atividades descritas para se treinaram estes tipos de motricidade não 

verificamos dificuldades por parte das crianças. 

Para trabalhar o domínio da Expressão Plástica, cada criança pintou a mão com tinta 

estampando-a numa folha com o objetivo de desenhar um pintainho, esboçando seguidamente, o 

bico, os olhos e as patas. Nesta atividade as crianças de três e quatro anos demostraram alguma 

dificuldade em desenhar o corpo do pintainho: algumas não conheciam os pintainhos e, mesmo 

depois de terem observado imagens da ave mostram dificuldade no desenho proporcional dos 

olhos, do bico e das patas A principio, para a criança, o desenho não é um traçado executado 

para fazer uma imagem mas um traçado executado simplesmente para fazer linhas (Luquet, 

1969:45).13 

Posteriormente as crianças de cinco anos pintaram e decoraram um grande coelho que 

foi colocado na porta da sala enquanto que as crianças de três e quatro anos pintaram os ovos 

que colaram no ovo gigante que acompanhava o grande coelho. Aprenderam assim quais são os 

grandes símbolos da páscoa e apuraram o sentido estético que deve constatar numa decoração, 

trabalharam a motricidade fina, e a área de expressão plástica. 

                                                           
13

 h p://fases-do-dese ho.p o ks. o / /page/ /etapas% g %C %A fi as- consultado em 3 
de julho de 2013 
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Por fim trabalhámos a área do conhecimento do mundo: com ajuda de um livro sobre 

aves e com explicações dadas por nós, formandas, as crianças visualizaram e ficaram a conhecer 

diferentes tipos destes animais. As crianças mostraram-se sempre interessadas nas 

aprendizagens que estavam a efetuar bem como as atividades por si executadas destacando-se a 

decoração dos ovos. Não apresentaram dificuldades na execução de tarefas. 

 

as crianças memorizaram-na. No diálogo que se seguiu cada criança expressou importância que 

a sua mãe tem e explicou como ela é. Trabalhou-se assim a área de formação pessoal e social, a 

 

Posteriormente as crianças de três e quatro anos desenharam, numa moldura, a Mãe. As 

de cinco anos pintaram a palavra mãe, contaram as letras da palavra e colocaram o número à 

frente, As oportunidades variadas de classificação e seriação são também fundamentais para 

que a criança vá construindo a noção de número, como correspondendo a uma série (número 

ordinal) ou uma hierarquia (número cardinal), (O.C.E.P.E.,1997:74). Finalizaram o trabalho 

copiando a palavra.  

Seguiu-se a leitura do poema do Dia da Mãe e visualizou-se um vídeo do Ruca sobre a 

mãe. Os registos audiovisuais são meios de expressão individual e coletiva e também meios de 

transmissão do saber e da cultura que a criança vê como lúdicos e aceita com prazer. A 

educação pré-escolar pode facilitar a relação do audiovisual com outras formas de expressão, 

como o desenho e a pintura, utilizando-o como meio de informação e registo. 

(O.C.E.P.E.,1997:72). 

Iniciou-se, de se

picotagem de material. 

As crianças mostraram entusiasmo ao falar da mãe contaram aventuras e adjetivaram-na 

sempre como bonita, bela, dá amor, dá miminhos. As crianças gostaram muito do filme do Ruca 

tendo-se demonstrado que filmes que vêm na televisão ou em casa, ou em vídeo, podem ser 

utilizadas em contexto de sala de trabalho para se poderem trabalhar os temas propostos. 

As crianças puderam escolher todos os materiais para a execução da caixa e mesmo o 

papel em que a embrulhariam porque consideramos que a sua noção de estética deve ser 

mostrada e que a criança deve começar desde cedo a entender que é ativa no seu papel de 

aprendizado. 

 

As atividades propostas para os dias 16, 17 e 18 de abril tiveram como base a área do 

conhecimento do mundo uma vez que que tiveram a ver com segurança e prevenção de 

acidentes em casa. No entanto, como é normal no ensino pré-escolar, outras áreas e outros 

domínios foram trabalhados simultaneamente: as crianças memorizaram a história contada com 
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vezes. As novas tecnologias são uma ferramenta de trabalho habitual na sociedade tecnológica 

e audiovisual em que vivemos; estando rodeados delas, os alunos de educação infantil em breve 

acordo com as necessidades doa alunos. (Manual de educação infantil,2002:247). Seguiu-se o 

diálogo com as crianças até elas conseguirem identificar situações de risco.  

Seguidamente as crianças picotaram e pintaram a cara o João Ratão e da Carochinha, 

sendo que os rapazes picotaram a cara do João Ratão e as raparigas, a da Carochinha por 

escolha das crianças. As crianças pintaram rolos de cozinha, uns de vermelho e outros de verde 

para depois colarem as caras pintadas anteriormente.  

Posteriormente iniciou-se um jogo: foram mostradas às crianças imagens com situações 

seguras e outras com situações perigosas. Ao observarem cada imagem as crianças deviam 

levantar os bonecos verdes se a situação fosse segura, e os bonecos vermelhos se se trata-se de 

uma situação perigosa. Verificou-se que as crianças de cinco anos não tiveram dificuldades em 

entender as regras do jogo mas as crianças de três e quatro anos demostraram dificuldade em 

interiorizar as regras. As crianças de três anos fizeram um desenho da Carochinha e do João 

Ratão a cair para o caldeirão e as crianças de cinco anos dramatizaram, na área da casinha, 

situações de perigo em casa e em situação familiar 

papeis como por exemplo a dramatização de histórias conhecidas ou inventadas que constituem 

ocasiões de desenvolvimento de imaginação e da linguagem verbal e não-verbal. 

(O.C.E.P.E.,1997:60). De referir que as crianças aderiram muito bem à atividade proposta e 

sozinhas conseguiram demonstrar algumas situações de perigo. 

Como se referiu no inicio, se bem que a área do conhecimento do mundo foi a mais 

trabalhada também, não se descurou o domínio de expressão dramática, a área da expressão e 

comunicação, assim como, o domínio da expressão motora e o domínio da expressão plástica. 

 

As atividades propostas para os dias 23,24,26 e 27 de abril foram subordinadas ao tema 

-se com uma conversa, em grande grupo, sobre a 

família de cada uma das crianças. Notou-se alguma dificuldade, mesmo recusa por parte de uma 

criança em falar da sua família uma vez que é proveniente de uma família destruturada. Vive 

ora com o pai, ora com a mãe e nota-se que isso o influência muito negativamente. A função de 

custódia ou de suplência da família destaca-se das demais, condiciona-as com: como afirma 

uietações de medo, de falta de 

tempo e disponibilidade para amar, proteger e educar, e anseiam que a escola cumpra também 

(Sampaio, 1997:26). Não se insistiu com a 

criança para falar respeitando-se assim a sua decisão e os seus sentimentos.  
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gostaram da história. Seguiu-se uma conversa da diferença entre a família que vive na mesma 

casa e a família que tem grau de parentesco mas não vive no mesmo lar. Foi explicado que os 

animais também têm famílias. A maior dificuldade nesta atividade teve a ver com as crianças de 

três anos que não entenderam a diferença entre família (núcleo familiar) e (família alargada).  

Alguns pesquisadores investigaram qual a compreensão e entendimento que as pessoas 

têm a respeito de conceito de família utilizando a metodologia que prioriza esse pensamento 

subjetivo das pessoas. Campos-Ramos (2008) verificou, entre outros aspetos, como crianças de 

três a cinco anos conceituam a família. Seus resultados indicaram que as crianças de três anos 

apresentaram maior dificuldade, por ser um conceito abstrato, e que as crianças de cinco anos 

forma as que melhor definiram, principalmente escrevendo a sua composição ou por pessoas 

com relações biológicas, mas também descrevendo pessoas com relações diversas como amigos 

e padrinhos, e ate mesmo animais de estimação.14 

 De seguida, as crianças pintaram a capa do livro da família e iniciaram a construção da 

sua árvore genealógica. As atividades continuaram com um diálogo acerca do número de 

elementos de cada família e visualizou-

houve um diálogo acerca do filme de forma a que as crianças entendessem que a família é algo 

de muito importante e que quando um dos seus elementos (neste caso o filho) está em perigo o 

resto da família (neste caso o pai), tudo faz para o colocar a salvo. 

 De seguida as crianças elaboraram e preencheram uma tabela de dupla entrada, onde 

constava o nome de cada criança, na vertical e o número de elementos da família, na horizontal, 

estas tabelas são importantes para trabalhar noções de matemática. Não se verificou nenhuma 

é importante que as crianças construam as suas 

tabelas e compreendam as suas vantagens e a sua estrutura  

 Nas atividades onde se trabalha a área da formação pessoal e social, área transversal a 

todas as outras, nota-se alguma dificuldade e constrangimento em tratar determinados assuntos. 

São áreas sensíveis e parece que não é devidamente explicada à criança a situação atual da 

família ou que esta ainda não tem capacidade emocional para entender. A conversa com frases 

simples e explicações simplificadas pode levar a criança a entender a mudança na estrutura 

familiar. 

 

 Relativamente às atividades selecionadas e planificadas para os dias 7,8,9 e 10 de maio 

tivemos em conta uma das grandes áreas do ensino pré-escolar, área de expressão e 

comunicação sem, no entanto, descurar as outras. Foi lida por nós, formandas, uma história 

-se um diálogo com as crianças acerca dos tipos de 

                                                           
14

 h p:// ooks.s ielo.o g/id/k j p/pdf/ alle-9788598605999-07.pdf - consultado em 3 de julho de 2013 
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perigos que a Anita podia encontrar no jardim acrescentando depois à discussão quais os tipos 

de materiais que existem e que podem ser perigosos se não forem utilizados corretamente 

mesmo que existem dentro da sala de aula. 

 Para trabalhar o domínio de expressão plástica, as crianças de cinco anos completaram 

sequencias de objetos que podem s

trabalhou individualmente e acompanhada: recortou imagens de materiais perigosos que 

encontrou numa revista e colou-as numa folha de papel. (ver pág. 79).  

 Por fim trabalhámos a área do conhecimento do mundo. Com a ajuda das formandas 

cada criança, individualmente, colocou um símbolo de atenção no sitio por ela considerado 

perigoso.  

 As crianças mostraram-se muito interessadas nas aprendizagens que estavam a efetuar 

bem como com as atividades por si executadas, principalmente a colocação do símbolo de 

atenção nos objetos que poderiam ser perigosos e que se encontravam dentro da sala de aula, 

não tendo apresentado dificuldades na execução das tarefas.  

 

Relativamente às atividades selecionadas e planificadas para os dias 14, 15 e 16 de 

porque quisemos continuar a tratar o tema dos perigos e, como se sabe o capuchinho encontrou, 

a caminho da casa da avó, o lobo- uma situação de perigo. Seguiu-se um diálogo com as 

crianças acerca dos perigos que a capuchinho encontrou na rua, mostrando um PowerPoint com 

questões acerca da história para podermos verificar se os conhecimentos ficaram consolidados. 

Posteriormente visualizaram um vídeo do Noddy e houve um diálogo sobre símbolos e 

situações de perigo na rua. Trabalhou-se assim, a área de expressão oral e do conhecimento do 

mundo. As crianças de cinco anos colaram imagens, por nós fornecidas, de forma a construir 

uma sequência correta da história numa folha branca. Por fim contaram o número de imagens da 

sequência e colocaram por baixo de cada imagem o número eu lhe correspondia. Integrou-se 

assim, no trabalho a área da matemática bem como o domínio de expressão motora. 

 Realizou-se, de seguida, uma pequena visita ao meio envolvente ao Jardim-de-infância 

para procurar símbolos perigosos, trabalhando assim a área do conhecimento do mundo. Se o 

contexto imediato de educação pré-escolar é fonte de aprendizagem relativas ao conhecimento 

do mundo, este supõe também uma referência ao que existe e acontece no espaço exterior, que 

é refletido e organizado no Jardim-de-infância. Este contato com o exterior pode ser 

proporcionado pela educação pré-escolar  as deslocações ao exterior têm, muitas vezes, essa 

finalidade  ou recorrer experiencias e vivencias realizadas pelas crianças no seu contexto 

O.C.E.P.E.,19997:79-80).  
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 Para trabalhar o domínio de expressão plástica, cada criança de três e quatro anos pintou 

o que o Capuchinho levava na cesta com o objetivo de avaliar se as crianças tinham 

compreendido a história. Pintaram um símbolo perigoso desenhado por nós, formandas, (um X) 

que colaram de seguida em recortes de revista onde eram visíveis situações de perigo. O 

símbolo foi enfeitado com colagens de material crepe para o embelezar. Continuou-se a 

trabalhar a área do conhecimento do mundo, juntando também o domínio da expressão plástica 

e a motricidade fina.  

 As crianças mostraram-se recetivas às atividades, fizeram o trabalho com gosto, sempre 

motivadas e não houve problema com a sequencialidade das atividades. 

  

As atividades nos dias 28,29,30 de maio e 1 de junho foram subordinadas ao tema do 

por todas as crianças: umas em conjunto (quatro salas) outras com as crianças das duas salas 

onde havia estagiárias e outras na própria sala.  

 

ouve um diálogo acerca da história: as crianças compreenderam que cada um, sendo diferente, 

tem o direito a essa diferença. Posteriormente visualizaram um PowerPoint com alguns direitos 

e deveres das crianças. Estas tiveram bastante dificuldade em contar quais os deveres ou direitos 

que lhes tinham sido explicados. Por fim realizámos com as crianças um papagaio de mão. Este 

papagaio era a cara da Dona Abelha que eles pintaram e picotaram. De seguida explicámos que 

-me que este tema não foi 

devidamente entendido pelas crianças. Talvez atividades ligadas apenas à energia as façam 

adquirir conhecimentos nessa área, que para crianças de tenra idade é muito abstrata. Não 

podemos esquecer que Piaget ao definir os estádios da criança considera que as crianças de 2 a 7 

anos se encontram no estádio pré-operatório não conseguindo ainda entender conceitos 

abstratos. Por exemplo: mostram-se às crianças desta idade duas bolinhas de massa iguais e dá-

se a uma delas a forma de uma salsicha. As crianças negam que a quantidade de massa continua 

igual pois as formas são diferentes. Não são capazes de relacionar as situações. À tarde nós, 

quatro estagiárias, fizemos quatro experiências e fomos buscar as crianças às quatro salas (uma 

turma de cada vez) para participarem nas atividades. A atividade experimental é muito 

motivadora para as crianças já que estão na fase da curiosidade e da descoberta. A sensibilização 

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

fundamentado a curiosidade e o desejo de saber mais. Interrogar-se sobre a realidade, colocar 

problema e procurar a sua solução constitui a base do método científico. Também a área do 

conhecimento do mundo deverá permitir o contato com a atitude e metodologia própria das 

ciências e fundamentar nas crianças uma atitude científica e experimental. 

(O.C.E.P.E.,1997:82). 
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Continuando as atividades  as crianças escolheram o que queriam fazer e cada uma fez o 

praticaram várias atividades como: brincar no insuflável, andar nos escorregas, fizeram 

facepatting e, por fim, tiveram um pequeno lanche oferecido pela Câmara Municipal da Guarda.  

Realizaram-se jogos matemáticos: neste caso, só participaram as crianças das duas salas com 

estagiárias. As crianças jogaram o Halli Galli Júnior, jogo da Glória e Le petit Verger. Estava 

previsto, na planificação, uma atividade de facepatting que não se chegou a realizar uma vez 

que no, dia anterior já o tinham feito no parque urbano do Rio Diz. Importa que o educador 

proponha situações problemáticas e permita que as crianças encontrem as suas próprias 

soluções, que a debatam com outra criança, num pequeno grupo ou mesmo com o grupo todo 

apoiando e explicando do porquê da resposta e estando atento a que todas as crianças tenham 

a oportunidade de participar no processo de reflexão. (O.C.E.P.E.,1997:78). As crianças de três 

anos mostraram bastantes dificuldades na compreensão das regras dos jogos e, 

consequentemente na sua realização. No último dia, de manhã, as crianças de uma das quatro 

salas fizeram salada de fruta e as restantes fizeram um bolo. Nesta atividade participaram todas 

as crianças do Jardim. À tarde nós, estagiárias fizemos de surpresa uma peça de teatro. 

Promovemos a interação e duas crianças participaram na peça. Também decorre da intervenção 

do educador a possibilidade de chegar a dramatizações mais complexas que implicam 

encadeamento de ações, em que as crianças desempenham diferentes papéis, como por 

exemplo, a dramatização de histórias conhecidas ou inventadas que constituem ocasiões de 

desenvolvimento da imaginação e da linguagem verbal e não-verbal. (O.C.E.P.E.,1997:60). 

Seguidamente dançámos duas músicas com coreografia em que todas as crianças participaram. 

Sabemos que as atividades de interação não trabalhadas anteriormente, como foi o caso do 

teatro surpresa, podem correr mal se os atores não souberem utilizar uma linguagem cativante 

ou se as crianças não gostarem da atividade. Num entanto, parece que nada disso aconteceu e a 

atividade tornou-se muito interessante. A dança foi vista aqui como um trabalho de grupo ligado 

à expressão motora. Como referem às O.C.E.P.E. Admitir que a criança desempenha um papel 

ativo na construção do seu desenvolvimento e aprendizagem supõem encara-la como sujeito e 

não como objeto do processo indicativo. (O.C.E.P.E.,1997:19). 

 As atividades terminaram com um lanche para todas as crianças. 

 

As atividades propostas para os dias 4,5,6 e 7 de junho tiveram como base a área do 

conhecimento do mundo uma vez que tiveram a ver com segurança e prevenção rodoviária, A 

educação para a cidadania, baseada na aquisição do espirito critico e na interiorização de 

valores pressupõem conhecimentos e atitudes que poderão iniciar-se na educação pré-escolar 

acidente As crianças visualizaram um PowerPoint acerca deste 
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tema e as criança de cinco anos elaboraram uma teia acerca da segurança e prevenção 

rodoviária. 

 No entanto, como é normal no ensino pré-escolar outras áreas e outros domínios foram 

trabalhados simultaneamente: as crianças visualizaram em grande grupo um vídeo, que um 

aluno levou para a escola e ouviram uma música (O semáforo), levada por nós, formandas.  

 Para trabalhar o domínio da expressão plástica, cada criança pintou um semáforo 

avaliando-se deste modo se as crianças conseguiram distinguir as cores e associá-las à 

segurança rodoviária. Os contatos com a pintura, escultura, etc, constituem momentos 

privilegiados de acesso à arte e à cultura que se traduzem para o enriquecimento das crianças, 

 (O.C.E.P.E.,1997:63). 

 Seguidamente cada criança desenhou sinais de trânsito para elaborarem um livro para a 

sala sobre regras e sinais de trânsito. Trabalhámos a área de expressão e comunicação fazendo 

dois jogos: um tinha imagens de sinais de trânsito, e, virando duas peças a criança tinha que 

encontrar o par e o outro era o jogo do galo tendo as peças a forma do corpo humano. As 

crianças não mostraram dificuldade no jogo. Para trabalhar a área da matemática as crianças 

construíram sequencias formando uma passadeira. Posteriormente realizámos um circuito 

rodoviário com as crianças, onde elas tinham que dramatizar cenas da vida real, em contexto de 

trânsito, utilizando como veículos, triciclos. Verificou-se que, se a informação fosse dada em 

grande quantidade as crianças não interiorizavam.  

Por último visualizou-se um vídeo feito por nós, formandas, com fotografias com as 

crianças em várias situações ao longo do nosso estágio.  

  

 

2.2- PES no 1ºCiclo do Ensino Básico (PES II)   
 

Realizámos a nossa prática de Ensino Supervisionada (PES II) na Escola Básica 

Augusto Gil numa turma do 1ºAno. É uma turma heterogénea constituída por 26 alunos com 

idades compreendidas entre os 5 e os 7 anos, 13 do sexo masculino e 13 do sexo feminino, 

sendo professora supervisora a Dra. Urbana Bolota e professora cooperante a Dra. Antónia 

Cabral. 

A prática decorreu entre o dia 16 de novembro e o dia 30 de janeiro de 2013. Durante 

três dias procedemos à observação das aulas e da turma, que se tornou para nós num grande 

momento de aprendizagem desde o primeiro minuto. 

A PES II foi antecedida de duas semanas de observação da dinâmica de uma sala de 

atividades, da instituição da rotina e do grupo-turma.  
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A educadora Cooperante dialogava connosco, semanalmente, para nos informar sobre o 

que pretendia realizar ou trabalhar com os alunos na semana seguinte, sugerindo o tema a 

desenvolver com os alunos.  

Apresentamos de seguida os resumos de cada semana que foram para nós momentos de 

autoavaliação e, portanto, momentos de autorregulação de aprendizagens.  

 

Iniciei a primeira regência experimental no dia 16 de outubro de 2012, trabalhando a 

área do 

maiúsculas e minúsculas. Como estratégia facilitadora de aprendizagem explorei os conteúdos 

através da elaboração de uma tabela com os respetivos ditongos integrados em palavras. No 

simulação, introduzi uma nova aluna, na sala de aula, uma boneca de papel que passa para as 

diferentes disciplinas, colocando em cartazes específicos cada área. A motivação é a condição 

do organismo que influencia a direção do comportamento. Noutras palavras é um impulso 

 
De forma a consolidar os conhecimentos apreendidos realizámos fichas de trabalho  

transferências de aprendizagem. Wilson Learning refere que O objetivo fundamental do treino e 

desenvolvimento é o de ajudar as pessoas a desenvolverem competências que quando aplicadas 

no trabalho melhora o seu desempenho na função e, consequentemente, o desempenho 

organizacional (2009:1). Trabalhámos de seguida a área do Estudo do Meio aprofundando 

tando a importância de uma alimentação saudável. A 

interdisciplinaridade teve lugar privilegiado uma vez que os alunos pintaram e recortaram 

figuras associadas à alimentação saudável. No final, foi elaborada uma síntese, através de 

conversa orientada entre mim e os alunos sobre os comportamentos que devem promover para 

obterem uma vida saudável pois o professor deve ser um guia facilitador da aprendizagem. A 

síntese assume uma importância extraordinária uma vez que leva os alunos a adquirirem uma 

visão articulada e global das aprendizagens efetuadas.  

 Nesta primeira regência experimental destaco, pela positiva, a atividade de motivação 

introduzida para o decurso das atividades letivas. A motivação leva a ação e as aulas querem-se 

dinâmicas e atrativas para que os alunos gostem de aprender. Os discentes escolherem a (Sofia) 

-os a 

concentração necessária, quando se passa para uma área diferente. 

 

A segunda regência de carater experimental iniciou-se com a área de matemática no dia 

17 de outubro de 2012. Além da motivação inicial usada na primeira regência efetuei um 

diálogo orientado, utilizando exemplos da vida quotidiana para conduzir os alunos à 
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compreensão dos conceitos crescente e decrescente. Além de servir como motivação esta 

atividade conduziu os alunos a um entendimento de que a matemática existe no dia-a-dia. Foi 

ainda importante para que os discentes raciocinassem de forma lógica promovendo raciocínio 

autónomo. A manipulação do material Cuisenaire, foi necessário associado ao diálogo 

orientado, para a compreensão do significado de ordem crescente e decrescente. Aprendizagem 

da matemática decorre do trabalho realizado pelo aluno e este é estruturado, em grande 

medida, pe

matemáticas. (Programa de Matemática do Ensino Básico, Ministério da Educação, 2007:9). As 

atividades ligadas à área da matemática finalizaram-se com a resolução de fichas de trabalho 

para consolidação de conhecimentos.  

De seguida, na área de expressão dramática os alunos visualizaram, em PowerPoint 

situações de perigo do quotidiano que foram discutidas em diálogo orientado e posteriormente 

dramatizadas pelos alunos. Exploração de situações imaginárias, a partir de temas sugeridos 

pelos alunos ou propostos pelo professor dará oportunidade a que a criança, pela vivencia de 

diferentes papeis de reconheça melhor e entenda melhor o outro. (O.C.P.E.B., 2004, 77). 

 Apesar da turma ser constituída por 26 alunos com uma faixa etária baixa a sua 

participação foi organizada e ativa. Os discentes participaram de forma voluntária tendo eu 

servido de guia orientador. 

 

Na primeira semana de regência (dias 29, 30 e 31 de outubro de 2012) iniciei as 

atividades com a área de português, introduzindo a letra P nos conhecimentos dos alunos. Como 

motivação inicial procedi à leitura de uma história sobre a referida letra. De seguida, iniciando 

os trabalhos com uma conversa orientada procedi ao registo no quadro de palavras que contêm 

na sua grafia a letra P que constavam na história e que foram transmitidas pelos alunos durante 

o diálogo. Registei a letra P no quadro e solicitei a participação dos alunos  para que dissessem 

palavras que contêm a letra P na sua grafia onde eles transmitiram os seus conhecimentos 

informais (palavras aprendidas no seu dia-a-dia).  Registei as palavras no quadro dando origem 

a um esquema. Passámos, de seguida à aprendizagem, das silabas iniciadas pela letra P seguidas 

de vogais, visando o aperfeiçoamento da escrita e o enriquecimento do vocabulário. Efetuou-se 

a leitura em grupo seguida da leitura individual. Para que os alunos aplicassem os 

conhecimentos adquiridos realizou-se uma ficha de trabalho. No segundo dia realizamos fichas 

de consolidação da letra P. Como motivação inicial questionei os alunos acerca das palavras que 

tinham aprendido no dia anterior cuja a grafia se inicia com a letra P. De seguida a partir do 

raciocínio lógico e explicações dadas pelos  no quadro, com as 

palavras fornecidas pelos alunos. Nos últimos 20 anos, a neurociência avançou muita nas 

descobertas no funcionamento do cérebro. Hoje sabe-se o que acontece quando ele esta a 

captar, a analisar e transformar estímulos em conhecimento e o que ocorre em células nervosas 
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quando elas são requisitadas a lembraram-

exemplo as vantagens de estabelecer ligações com o conhecimento prévio do aluno ao 

a fixar não só os factos mas também conhecimentos e procedimentos. (Paola Gentile, 2003). O 

terceiro dia de regência coincidiu com o dia da realização da ficha de avaliação formativa. No 

decurso da realização da ficha, fui guia facilitadora e orientador, tendo lido as perguntas e 

esclarecido duvidas.  

Na área da matemática iniciei os trabalhos com a audição da música do Alfa como 

motivação continuada. A partir do raciocínio lógico procedemos à elaboração de um esquema 

síntese dos conteúdos já lecionados preparativo para a execução de uma ficha de avaliação que 

teve lugar no dia seguinte. 

 A segunda regência iniciou-se com a realização da ficha formativa de matemática, A 

avaliação formativa assume carater continuo e sistemático, recorre de uma variedade de 

instrumentos de informação adequados a diversidade da aprendizagem e à situações em que 

ocorrem, permitindo ao professor, ao aluno, ao encarregado de educação e a outras pessoas ou 

entidades legalmente autorizadas obterem informação sobre o desenvolvimento da 

aprendizagem, com vista ao ajustamento de processos e estratégias (art.º 24º,ponto 3 do 

Decreto-Lei nº139/2012 de 5 de julho. 

Nesta primeira semana de regência a área de estudo do meio começou pela execução de 

uma ficha de avaliação formativa. A avaliação deve, na minha opinião, ser um processo através 

do qual, educando e educador aprendam sobre si mesmos e sobre o projeto de aprendizagem. É 

aprendizagens se façam de forma mais eficaz e consolidada. 

 No segundo dia através de uma conversa orientada falámos do nome e do apelido de 

cada aluno. É importante que cada um saiba o seu nome e apelido uma vez que eles fazem parte 

da sua identidade enquanto pessoas e da sua integração numa família, que os faz parte integrante 

de um grupo na sociedade. Procedeu-se, de seguida, à visualização de um PowerPoint sobre a 

diferença entre o sexo feminino e sexo masculino. Através da experiência e de acordo com o 

desenvolvimento cognitivo, a criança adquire gradualmente a conceção ou um conjunto de 

conceções sobre o género. Com a idade de três anos já têm a noção de género extraída da 

aparência física e da visão binária de feminina e masculina e, também é capaz de identificar-se 

com personagens representadas em figuras. Ela constrói a noção de género através de 

símbolos visuais representados na roupa, no estilo de cabelo e nas cores. O vestuário, o cabelo 

e as cores são signos visuais construídos de significados que dão à criança os meios para 

identificar as diferenças entre o género feminino e género masculino. (Batistela). Abordei de 

seguida o tema da família. Foram analisadas as imagens do manual e em conversa orientada 

analisou-se a evolução que o conceito de família tem vindo a sofrer. Se antigamente a família 



II- Descrição do Processo da PES 

 

Mestrado em Educação Pré-Escolar e Ensino do 1.º CEB 70 
 

era constituída por pai, mãe e filhos, hoje pode continuar assim mas também pode ser diferente: 

importante que os alunos partilhem as suas vivencias tal como defendia Ausebel (1961) e com 

vão de encontro ao programa de 1º Ciclo do Ensino Básico que refere que As aprendizagens 

significativas relacionam-se com as vivencias efetivamente realizadas pelos alunos fora ou 

dentro da escola e que decorrem da sua vida pessoal ou que a ela se ligam. (2006:63).  

 No primeiro dia da semana trabalhámos a área de Expressão Motora com jogos de 

cumprimentos de regras, 

que procedem o desenvolvimento cognitivo e social. Assim, a atividade física educativa oferece 

aos alunos experiencias concretas necessárias às abstrações e operações cognitivas inscritas 

nos programas doutras áreas, preparando os alunos para a sua abordagem ou aplicação. 

(O.C.P.E.B.,2004:35). No segundo dia e, para promover a interdisciplinaridade entre a área de 

Estudo do Meio e a área de Expressão Plástica, os alunos pintaram, utilizando a técnica de 

pintura com lápis de cor o desenho da família constante no manual sendo que esta atividade foi 

antecedida de uma pequena dramatização acerca das relações de parentesco, mais uma vez 

favoreceu-se a interdisciplinaridade. No terceiro dia de regência as atividades versaram sobre 

a celebração do Halloween. As atividades seguiram-se à realização da ficha de português e para 

aliviar os alunos do stress que esta lhes causou, coloriram um desenho de uma abóbora. 

Simultaneamente ia-lhes colocando questões conducentes à compreensão do conceito de 

enumeração. Promoveu-se assim a interdisciplinaridade entre a área de Expressão Plástica e a 

área da Matemática. Os professores devem preocupar-se em incentivar os alunos a construírem 

relações entre os diferentes conteúdos presentes nas diversas disciplinas do currículo. A 

interação é uma maneira complementar ou suplementar que possibilita a formulação de um 

saber critico e reflexivo. É através desta perspetiva que a interdisciplinaridade surge como 

forma de superar a fragmentação das disciplinas, e de levar os alunos a transferirem 

conhecimentos entre áreas. Seguidamente realizaram-se exercícios do manual e uma ficha de 

consolidação. Confúcio dizia: Ouço e recordo; leio e memorizo, faço e aprendo. Visualizamos 

de seguida um PowerPoint sobre os símbolos do Halloween, efeméride celebrada nesse dia. A 

atividade foi pensada como pré-requisitos para que os discentes compreendessem melhor a 

dramatização prevista para o final da tarde e conhecessem a origem da celebração. Para finalizar 

os alunos do 4º ano contaram uma história, recorrendo a dramatização, sobre o Halloween, 

tendo eu, de seguida, mascarada de bruxa, lido outra história sobre o mesmo tema. Aprender 

não é ato monótono, pode ser aprazível. De facto os alunos mostraram muito interesse e tiveram 

um ótimo comportamento. Saliento ainda a utilização de diferentes estratégias dentro da sala de 

aula que procuram influenciar os alunos para que eles de interessem pelas aulas, estejam 

atentos, participem, apresentem comportamentos adequados e adquiram conhecimentos. 
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A segunda semana de regências decorreu nos dias 12, 13 e 14 de novembro de 2012. 

alunos. Como motivação inicial procedi à leitura de uma história sobre a referida letra. Através 

de conversa orientada procedi à elaboração de um esquema de modo que os alunos aplicassem 

os seus conhecimentos informais (palavras aprendidas no seu dia-a-

quadro e solicitei a participação dos alunos que disseram palavras suas conhecidas e que 

continham essa letra; registei-as no quadro dando assim forma ao esquema. Passámos, de 

realizaram de seguida uma ficha de trabalho para aplicarem os conhecimentos adquiridos. No 

segundo dia procedeu-se a um diálogo sobre o dia de S. Martinho, tradição dos magustos e o 

assar das castanhas. Seguidamente os alunos realizaram uma ficha formativa para consolidação 

-aprendizagem passa por várias etapas 

uma das quais é a consolidação de conhecimentos que se realiza na repetição, exercitação, 

sistematização e na aplicação. No terceiro dia da semana iniciei os trabalhos na área de 

Português comecei por explicar a construção da ordenação de sílabas para formar palavras com 

as letras já aprendidas. Utilizei para isso exemplos. Falar e compreender a fala são 

características biológicas da espécie humana e são adquiridas na infância por mera exposição à 

linguagem oral; ler e escrever requer o ensinamento e a orientação clara. A escrita envolva 

aprendizagem de uma técnica: relacionar letras, grafemas, além de, claro, aprender assegurar um 

lápis, a escrever de cima para baixo e da esquerda para a direita. Pelas razões antes enunciadas 

registei no quadro quatro silabas para que os alunos pudessem construir palavras, seguindo-se a 

construção de palavras de forma autónoma, pelos alunos, no caderno com posterior correção 

feita por mim. As palavras compostas de forma correta dão origem a frases. Foi isto que de, 

seguida, foi explicado aos alunos tomando-se como auxilio três palavras inscritas no quadro. Os 

discentes construíram frases no caderno, de forma autónoma, com posterior correção do 

trabalho que foi registada no quadro. Seguiu-se a leitura de frases registadas. Porque ler é 

reconhecer as palavras escritas, é um passo necessário para a compreensão daquilo que se lê. 

 No que concerne à área de matemática os alunos, com a minha ajuda, fizeram a 

classificação de objetos quanto ao tamanho, forma, espessura, textura e cor. Realizando esta 

classificação promoveu-se um momento de interdisciplinaridade uma vez que os alunos 

treinaram expressão oral. A classificação de objetos foi efetuada promovendo também a 

interajuda para a compreensão dos conteúdos. O espirito de interajuda é democrático e inclusivo 

e tem uma função social: promove a partilha constante dos recursos materiais e humanos e dos 

espaços, o que permite ao aluno conhecer-se e conhecer os outros, compreender a rede de 

relações que os envolve e praticar as competências cognitivas, afetivas, culturais e sociais 

essenciais ao seu desenvolvimento total. Posteriormente observaram-se sólidos geométricos 
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tendo os alunos separado os que têm todos a superfície planas (poliedros) e os que têm 

superfícies curvas (não poliedros). As atividades recorrentes:  

Deverão recorrer de observações e manipulações concretas e de experiências de 

de todos os capítulos as crianças deverão realizar atividades que lhes permitam: reconhecer 

propriedades num objeto; reconhecer propriedades em diferentes objetos; reconhecer uma 

propriedade comum a vários objetos; escolher um critério de classificação; descobrir o critério 

utilizado numa classificação; agrupar objetos segundo um critério estabelecido 

(O.C.P.E.B.,1998:70). Os alunos realizaram, de seguida, as atividades propostas no manual de 

forma aplicarem os conhecimentos adquiridos. No segundo dia, através de diálogo, utilizando 

palavras aprendidas no Português, partimos para a observação da forma geométrica do dado 

semelhante à forma do cubo promovendo assim a motivação continuada. Os alunos desenharam 

polígonos e círculos contornando superfícies planas de modelos de sólidos geométricos. É 

fazendo que se aprende aquilo que se deve aprender a fazer15. (Aristóteles). Foi feita uma breve 

revisão dos sólidos geométricos que contém superfícies curvas ou planas seguida da realização 

de atividades propostas no manual de forma a que os alunos aplicassem os conhecimentos 

adquiridos. No terceiro dia e como motivação continuada desenhei, no quadro, a forma de um 

triângulo, de um círculo de um quadrado, de um cubo e de um paralelepípedo. Os alunos 

visualizaram figuras e sólidos geométricos tendo respondido às perguntas relativas aos 

conteúdos. Resolveram ainda uma ficha de consolidação de conhecimentos. 

 As atividades ligadas à área do Estudo do Meio começaram com um diálogo entre mim 

e os alunos sobre o dia de São Martinho, ao mesmo tempo que estes visualizavam a história em 

suporte de vídeo. Passou-se à visualização de um PowerPoint com a história da Maria Castanha 

e à descoberta de soluções de adivinhas. Com o Estudo do Meio os alunos irão aprofundar o 

seu conhecimento da Natureza e Sociedade, cabendo aos professores proporcionar-lhes os 

instrumentos e técnicas necessárias para que eles possam construir o seu próprio saber de 

os alunos irão aprendendo e integrando, progressivamente o significado dos conceitos. 

(O.C.E.P.E.B.,1998:102). Comeram-se depois castanhas assadas participando nas tradições dos 

magustos. No segundo dia ocorreu um diálogo sobre a castanha executada na área da expressão 

plástica, remetendo à cast

transmitiram a sua opinião acerca do magusto em que participaram e por fim ouviram a história 

da Castanha Lili que foi recontada pelos alunos. É sabido que o domínio do oral se constrói e 

alarga progressivamente pelas trocas linguísticas que se estabelecem numa partilha 

permanente da fala entre as crianças e entre as crianças e os adultos. (O.C.E.P.E.B.,1998:139).  

                                                           
15

 h p:// . itado .pt/f ases/e-fazendo-que-se-aprende-a-fazer-aquilo-que-se-de-aristoteles-4969 - 
consultado em 3 de julho de 2013 
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Nesta semana de regência trabalhámos, no primeiro dia, a área de Expressão Musical 

aprendendo duas canções sobre a castanha. As atividades finalizaram com a repetição das 

canções associadas a movimentos rítmicos. A prática do canto constitui a base da expressão e 

educação musical no 1ºCiclo. É uma atividade de síntese na qual se vivem momentos de 

profunda riqueza e bem-estar, sendo a voz o instrumento primeiro que as crianças vão 

explorando. (O.C.P.E.B., 2004:67). No segundo dia trabalhámos a área de Expressão Plástica: 

elaborámos uma castanha utilizando as técnicas de recorte e colagem. No terceiro dia 

trabalhámos a área de Expressão Dramática com a audição da história da Maria Castanha e 

improvisação, feita pelos alunos, da história ouvida.  

 

As atividades da terceira semana decorreram nos dias 26 e 28 de novembro de 2012. As 

atividades iniciaram-se com uma visita de estudo à Quinta da Maunça, atividade inserida no 

Plano de Atividades do Agrupamento de Escolas da Área Urbana da Guarda. A curiosidade 

s 

concretas, instrumentos de observação. (O.C.EP.E.B.,1998:18). Baseado nestas orientações 

curriculares os alunos observaram e participaram na construção de um anemómetro e 

aprenderam que esse instrumento serve para medir a velocidade do vento. Na execução do 

anemómetro, a responsável pela atividade da Quinta utilizou materiais recicláveis que as 

crianças levaram, depois de solicitadas. Implementou, assim, a criatividade. Os alunos 

visualizaram de seguida um PowerPoint que apelava à reciclagem ao não desperdício e à 

preservação das boas condições ambientais. 

No mesmo dia, em contexto de sala de aula iniciei a área de Português introduzindo 

duas imagens uma do campo e outra de uma cidade com intuito de que, através de questões 

colocadas, os alunos chegassem ao conhecimento das diferenças dos dois tipos de paisagem 

humanizada. Uma vez que no dia seguinte seria comemorada a passagem da Guarda a cidade 

através da Carta de Foral dada por D. Sancho I, mostrei aos alunos uma imagem de uma Carta, 

(não a da Guarda, de 27 de novembro de 1199 porque não é possível ter acesso a original nema 

uma cópia, mas um exemplar de uma carta dada por D. Afonso II na carta concedida a Santarém 

no mês de dezembro de 1217). Em diálogo orientado os alunos aprenderam a importância da 

passagem de lugares a cidade. Considero o diálogo entre professor-aluno muito importante pois, 

A interação Professor-Aluno na escola enquanto instituição educativa desempenha um papel 

fundamental, sendo palco de diversas situações que propiciam esta interação principalmente no 

que respeita à sua dimensão socializante, a qual prepara o individuo para a convivência em 

grupo e em sociedade.(Freire,1998:45). Como motivação continuada inquiri os alunos sobre a 

amente procedi à leitura de uma história 

iniciando os trabalhos com conversa orientada procedi à elaboração de uma teia de modo que os 
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alunos aplicassem os seus conhecimentos informais (palavras aprendidas no seu dia-a-dia). 

conheciam e que continham essa letra, registei-as no quadro dando assim forma a um esquema. 

Passámos

Por fim, de forma a que os alunos aplicassem os seus conhecimentos adquiridos, realizou-se 

uma ficha de trabalho. No segundo dia iniciei a aula questionando os alunos acerca da letra 

aprendida na aula anterior para que estes pudessem relembrar as aprendizagens, uma vez que 

houve um dia de premeio sem atividades letivas consequência do feriado municipal. De forma a 

consolidar os conhecimentos apreendidos, questionei os alunos acerca das palavras assimiladas 

-as registando no 

quadro de forma a construir um esquema. Posteriormente leram todos, em voz alta as palavras 

escritas no quadro e realizaram duas fichas do manual para consolidação dos saberes.  

Na área da matemática questionei os alunos acerca das letras que contem a palavra 

manipulado os materiais didáticos: material cuisenaire e ábaco. Seguidamente solicitei aos 

alunos que dessem exemplos de operações matemáticas de forma a chegar ao número seis. Por 

fim executaram fichas de consolidação de conhecimentos. No segundo dia, como motivação 

continuada, as atividades de matemática iniciaram-se com a leitura de uma poesia, constante no 

manual de matemática, sobre o número 7. Os alunos foram questionados se já conheciam esse 

número e a foram de o representar, tendo um aluno ido aos quadro fazer o seu registo. Os alunos 

tiveram que responder a problemas, colocados por mim, para conhecerem a composição do 

adesão dos alunos às atividades propostas. De seguida os alunos manipularam o material 

Cuisenaire: solicitei a um aluno que identificasse a barra com a cor correspondente ao número 7 

bem como as barras correspondentes aos números que, somados, dão o resultado 7. Outro aluno 

manipulou o ábaco selecionando o número de peças que deveria colocar nas unidades para obter 

o número 7. Por fim os alunos realizaram fichas de trabalho de forma a consolidar os 

conhecimentos adquiridos.  

Na área de Estudo do Meio questionei os discentes acerca do número de alunos 

existentes na sala de aula para introduzir a importância de andar na escola e de conservar as 

instalações escolares. Em diálogo orientado foram dadas a conhecer aos alunos as regras de 

funcionamento e as funções dos vários elementos da escola, a importância da boa conservação 

do material da escola bem como os direitos e deveres de todos os agentes educativos. Esta 

explicação foi reforçada com a visualização de um PowerPoint. No fim os alunos realizaram 

exercícios constantes no manual de forma a consolidar os conhecimentos.  

Para finalizar o dia expliquei aos alunos que a escola também é festa e que há 

comemorações que se realizam em todas as escolas em determinadas datas. Depois de os ter 
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questionado acerca da comemoração que se aproximava e de me terem respondido que era o 

Natal os alunos aprenderam uma canção alusiva à quadra e treinaram a sua coreografia.  

 

As atividades da quarta semana de regência decorreram nos dias 10, 11 e 12 de 

dezembro de 2012. Iniciei as atividades com uma aula de português tendo lido um conto de 

natal. Utilizei adereços que motivaram os alunos uma vez que estes se encontravam ainda numa 

fase de transição entre o pré-escolar e o 1ºCiclo do Ensino Básico. Considero que não deve 

haver um corte imediato entre ciclos, mas que devem existir atividades que promovam uma 

passagem suave de um ciclo para o outro. De seguida promovi um diálogo com os alunos sobre 

as letras aprendidas até ao momento. Questionei-os acerca das letras aprendidas, registei-as no 

quadro e os alunos fizeram a distinção entre vogais e consoantes. Posteriormente registei, no 

quadro, palavras que se iniciam pelas letras já aprendidas e que foram sugeridas pelos alunos. 

Estes realizaram, de seguida, fichas de consolidação de conhecimentos. A última atividade 

relativa à área de português, foi a realização de um ditado. No segundo dia da semana procedi à 

leitura de um conto de Natal e os alunos recontaram a história ouvida para alargarem as 

aquisições linguísticas de forma a melhorarem a comunicação oral. Questionei os alunos acerca 

dos conteúdos adquiridos até ao momento e registei-os no quadro. Procedeu-se de seguida, à 

leitura de frases para consolidação de conhecimentos já adquiridos e ao mesmo tempo 

praticarem a comunicação oral. Neste processo fui guia, facilitador e orientador tendo ajudado 

as alunos com mais dificuldades aplicando formas de reforço positivo com afirmações do tipo: 

trabalho para consolidações de conhecimentos. No terceiro dia a área de Português iniciou-se 

com a leitura de três pequenos poemas de Natal. (Os textos da área de Português foram durante 

toda a semana alusivos ao Natal um vez que a atividade estava inserida no Plano de Atividades 

para a semana de Natal). A leitura dos poemas serviu também como motivação inicial aos 

conteúdos que iriam ser lecionados. Em conversa orientada fui explicando as características, do 

texto poético: a existência de rima e de emoções, noção de verso, noção de estrofe. A explicação 

foi feita de forma muito simplificada, com noções básicas uma vez que a idade destes alunos 

não permite ainda assimilar todas as noções inerentes à compreensão do texto poético. No 

concernente à interpretação dos poemas salientaram-se as personagens, tendo questionado os 

alunos acerca das que integravam o texto, quais os locais e momentos da ação. No decorrer da 

aula fui fazendo registos no quadro para explicar e facilitar a aprendizagem de determinados 

conceitos: escrita de um verso com explicação que ele é só uma linha, escrita de três versos para 

explicar que este conjunto é um terceto e de quatro para explicar que é uma quadra.  

 Na área da matemática os alunos visualizaram um vídeo sobre os números naturais. 

Questionei-os acerca dos números aprendidos até ao momento registei-os no quadro e os 

discentes exploraram o material didático: material cuisenaire e Ábaco, para representar os 
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números de 1 a 9. Por fim realizaram uma ficha de trabalho para consolidarem conhecimentos. 

No segundo dia as atividades de matemática iniciaram-se com um diálogo orientado acerca dos 

conteúdos aprendidos até ao momento. Questionei os alunos acerca dos números e do nome dos 

sólidos já aprendidos registando-os no quadro. Seguidamente deu-se inicio à exploração do jogo 

terceiro dia, apesar de ter planificado a exploração do jogo atrás referido, esta atividade não se 

realizou uma vez que no dia anterior os alunos que estavam a perder choraram tendo provocado 

um certo desconforto. As planificações são sempre intenções e são dinâmicas ou seja, podem ser 

alteradas como consequência de acontecimentos pertinentes. Foi o que sucedeu aqui. Em 

resultado passou-se à realização de uma ficha de consolidação de conhecimentos. Seguidamente 

os alunos relacionaram as formas geométricas já aprendidas com símbolos de natal 

(paralelepípedo-prenda; esfera-bola de natal; cone-árvore de natal).   

No primeiro dia desta semana, na área de Estudo do Meio, os alunos visualizaram um 

PowerPoint acerca dos símbolos de natal. Questionei-os acerca dos símbolos que já conheciam 

e expliquei o significado dos que ainda não eram conhecidos.  

Esta semana teve bastantes atividades ligadas à comemoração do Natal: no primeiro dia 

os alunos trabalhando em interdisciplinaridade com a Matemática e a área de Expressão Plástica 

construíram as bolas que decoraram a árvore de Natal: desenharam as figuras geométricas em 

cartolina, recortaram-nas e coloram-nas de acordo com o seu sentido de estética, em bolas de 

esferovite que já tinham envolvido em papel crepe. As bolas depois de decoradas foram 

colocadas na árvore de natal. Para a árvore escolhi um ramo de uma árvore da região (cerejeira) 

para que os alunos entendessem que nesta área geográfica há árvores que perdem a folha no 

inverno ao contrário da região subpolar onde as árvores não perdem as folhas e têm a forma 

cónica  área originária da tradição da árvore de natal. No segundo dia li uma frase sofre o Pai 

pintura das partes (cabeça, tronco e membros) que constituem a figura do Pai Natal e ao recorte 

destas com a finalidade de as juntar com tachas para que o boneco fica-se articulado. Além da 

atividade de Expressão Plástica foi reforçado o conhecimento das partes constituintes do corpo 

humano. No terceiro dia os alunos pintaram um desenho sobre o natal, ouviram uma música se 

natal e ensaiaram as coreografias para a música ouvida. Devo referir que as atividades inseridas 

no plano de atividades tiveram uma grande adesão por parte dos alunos e que permitem ajudar a 

cumprir «funções» tradicionais da escola: educar, instruir e socializar mas também de 

enquadramento, inserção profissional e prevenção da marginalidade social.  

 

As atividades da quinta semana de regência decorreram nos dias 14, 15 e 16 de janeiro 

de 2013. A área de Português iniciou-

que serviu de motivação inicial para os conteúdos que iriam ser lecionados. Em diálogo 
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orientado os alunos disseram palavras cuja grafia se ini

Seguidamente expliquei aos alu

que possa ter o mesmo som que no inicio da palavra necessita da ajuda de um irmão gémeo. 

Exemplifiquei mostrando imagem de um carro e escrevi a palavra no quadro para que os alunos 

verificassem o que tinha sido explicado anteriormente. Solicitei, de seguida, aos alunos que 

egistei-as 

no quadro. Os alunos executaram exercícios do manual bem como uma ficha de consolidação de 

conhecimentos para aplicarem as aprendizagens efetuadas. 

No segundo dia de regência, ainda na área de Português registei no quadro as palavras 

treze e catorze, uma vez que na área da Matemática tínhamos estado a trabalhar estes números, e 

desenvolvi assim um momento de interdisciplinaridade. Questionei os alunos acerca das letras 

 mas com o som 

diferente daquele 

Solicitei aos alunos que me dissessem palavras suas con

fui-as registando no quadro para que no fim, os alunos lessem em conjunto essas palavras. No 

terceiro dia da semana optei por realizar uma breve síntese do que foi dado anteriormente, uma 

vez que é importante que nestas idades se trabalhe na base da repetição, porque os alunos desta 

faixa etária aprendem e retêm mais se optarmos por um método de repetição para consolidação 

de conhecimentos. Elegi contar uma história  para, de seguida, 

questionar os alunos acerca da letra que aprenderam durante a semana e que está incluída no 

título da história. Questionei-os também acerca das palavras por eles conhecidas que contêm um 

os desenvolvessem a 

linguagem e alargassem o seu vocabulário. Optei por registar, no quadro, as palavras ditas pelos 

discentes para de seguida as poderem ler, em conjunto, de forma a consolidarem a sua 

aprendizagem. Para consolidarem os conhecimentos os alunos realizaram exercícios do manual.  

 Na área de matemática iniciei as atividades de leitura de uma lengalenga que na sua 

estrutura contem a palavra dúzia. Questionei os alunos acerca do número que iriam aprender, 

nesse dia, e com recurso a duas caixas de ovos (uma de meia dúzia e outra de dúzia), expliquei 

que o número doze corresponde a uma dúzia (designação por eles já conhecida do vocabulário 

diário), e que o número seis corresponde a meia dúzia. Com a ajuda de arroz esclareci que este 

não pode ser contado à dúzia mas à unidade de embalagem. Desta forma os alunos 

compreenderam que há objetos que se podem contar e outros que não são contáveis. Registei no 

quadro os números seis e doze e as suas grafias. Outros recursos foram utilizados e manipulados 
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como material Cuisenaire e Ábaco para explicar o conceito de dúzia e a ligação ao número 

doze. No final os alunos realizaram uma ficha de consolidação de conhecimentos. Na segunda 

aula questionei os alunos acerca do número que tinham aprendido anteriormente e dos números 

que iam aprender. Registei-os no quadro e registei também a sua grafia. Solicitei aos alunos 

que, individualmente, referissem uma operação matemática cujo resultado fosse treze e outra 

operação com o resultado catorze e registei-as no quadro. Posteriormente os alunos exploraram 

e manipularam o material Cuisenaire e o Ábaco para representar os números aprendidos de 

forma a reconhecerem as aprendizagens por eles efetuadas. Por fim, visando a consolidação de 

conhecimentos e aplicação dos mesmos a novas situações, os alunos realizaram fichas do livro 

de exercícios e do manual, tendo com eles, posteriormente, feito a respetiva correção. No 

terceiro dia, 16 de janeiro, introduzi os números 15 e 16 e questionei os alunos acerca do dia em 

que nos encontrávamos e se a data tinha a ver com o número que íamos aprender. O objetivo 

principal da atividade era que os alunos desenvolvessem o seu raciocínio mas também a de os 

deixar pensar sozinhos. Solicitei-os para que manipulassem os materiais Cuisenaire e Ábaco de 

forma a representarem os números que estavam a estudar. Numa situação de aprendizagem com 

materiais, o aluno mantém-se mentalmente mais ativo, envolvendo também fisicamente sendo 

esta interação favorável à aprendizagem, Aprender torna-se assim num processo ativo de 

construção de conhecimento, com significado. (Vale,1999:114). Ao longo da manipulação 

solicitei aos alunos que dois a dois dirigissem ao quadro para eu compreender se eles 

conseguiam realizar duas operações matemáticas cujos resultados fossem 15 e 16. Esta prática 

permite ao professor identificar as dúvidas dos alunos e experimentar e descobrir situações que 

são essenciais na matemática. Para finalizar os alunos realizaram exercícios do manual de forma 

a consolidarem os conhecimentos.  

 Na área de Estudo do Meio os alunos visualizaram uma planta que desenhei no quadro 

para auxiliar na explicação da constituição da planta. De seguida coloquei numa cartolina as 

partes constituintes da planta (desenhadas por mim) de forma aleatória. Solicitei a um aluno 

colocasse as diferentes partes de forma correta parar verificar se tinham compreendido a 

explicação. O professor deve verificar constantemente se as aprendizagens foram feitas para, no 

caso de tal não acontecer repetir as explicações consideradas pertinentes. Em diálogo orientado 

expliquei aos alunos a importância e a função de cada parte que constituí a planta tendo, de 

seguida solicitado a um aluno que fosse ao quadro reproduzir a explicação que eu tinha feito 

pedagógica muito importante na formação do carater social e intelectual das crianças. Através 

das histórias desenvolve-se a imaginação, o gosto pela leitura, a concentração e estimula-se o 

espirito critico. Para finalizar as atividades da área disciplinar do Estudo do Meio os alunos 

realizaram uma ficha do manual para consolidarem os conhecimentos adquiridos. No segundo 
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projetor e de um PowerPoint como suportes de aprendizagem. Apresentei outro PowerPoint que 

os alunos visionaram ilustrando os cuidados a ter com as plantas tendo-os, no final, questionado 

acerca desses cuidados. Os PowerPoints tinham como objetivo abordar a constituição das 

plantas, os cuidados a ter com elas e as suas fases de crescimento sendo que o último estava 

organizado basicamente por imagens que eram bastante apelativas para os alunos. Por fim os 

alunos efetuaram exercícios e foi feita, posteriormente, a respetiva correção, visando a 

consolidação de conhecimentos. No terceiro dia continuaram-se a estudar as plantas iniciando as 

PowerPoint. No final questionei os alunos acerca da história para descobrir se a tinham 

percebido. Visualizaram também um PowerPoint sobre as plantas que existem em diferentes 

partes do mundo. A utilização das TIC é uma ferramenta essencial de apoio às comunidades 

escolares. A sua utilização, por parte do professor, é fundamental já que vão proporcionar 

atividades inovadoras e conducentes a uma autonomia do aluno.  

 No primeiro dia da semana trabalhou-se a área de Expressão Físico-Motora: os alunos 

realizaram exercícios utilizando arcos e cordas para aprenderem a manter o equilíbrio e a 

flexibilidade, a terem ritmo, agilidade e controlo da postura, tendo passado por cima das cordas 

e saltado de arco em arco. No segundo dia trabalhou-se a área de Expressão Plástica tendo 

solicitado aos alunos que desenhassem uma planta com todas as partes que a constituem, de 

forma a consolidarem os conteúdos aprendidos na área de Estudo do Meio. No terceiro dia 

trabalhou-

seguida os alunos improvisaram, em pequenos grupos, situações referidas na história. Este tipo 

de atividade, de contar histórias seguido de reconto por parte dos alunos leva-a a que eles 

desenvolvam a linguagem e o seu vocabulário.  

 De destacar que no segundo dia de regência desta semana os alunos executaram a 

experiencia da germinação do feijão: os alunos colocaram no copo algodão em rama molhado e 

colocaram um feijão dentro dele. Enquanto faziam a atividade eu ia explicando o processo. Este 

trabalho proporcionou um diálogo e uma troca de opiniões que se revelaram muito interessante. 

Além disso os alunos devem, desde muito novos, ter contacto com as ciências experimentais e 

saber partilhar conhecimentos e opiniões.  

 

 A quinta semana de regência decorreu nos dias 28,29 e 30 de janeiro de 2013.  

 No primeiro dia, na área de Português iniciei as atividades contando uma história com 

recurso à utilização do computador e projetor como suportes de aprendizagem em PowerPoint 

crianças ouviram a história motivadas e com muita atenção e participaram na enumeração de 
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palavras e eu fui-os registando no quadro. Solicitei aos alunos que se dirigissem ao quadro, dois 

consolidação de conhecimentos e aplicação dos mesmos a novas situações os discentes 

efetuaram exercícios do manual tendo com eles realizado a correção. Os alunos não 

demonstraram qualquer dificuldade na realização dos exercícios. No segundo dia questionei os 

daquele que a letra tem nas palavras já aprendidas. Em diálogo orientado abordei a diferença da 

-as registando no quadro. A atividade que se 

seguiu incidiu na execução de exercícios do manual como forma de consolidação dos 

conteúdos. No terceiro dia comecei por desenhar um osso no quadro de forma a que os alunos 

descobrissem a grafia da palavra. Em diálogo orientado expliquei-lhes a diferença entre a 

que eles conheciam e fui-as registando no quadro. Por fim os alunos realizaram exercícios de 

consolidação do manual.  

 Relativamente à área da matemática iniciei a aula com o registo do número 20 no 

lizei o 

computador como instrumento de reprodução da música. A finalidade desta audição era 

adivinhar o número que iriam aprender nesse dia e foi pensada, também, como forma de 

motivação. Os alunos manipularam o material Cuisenaire e o Ábaco de forma a obterem o 

número 20 em cada material. Seguidamente os discentes realizaram exercícios do manual de 

forma a consolidarem os conteúdos aprendidos.  No segundo dia os alunos ouviram a música do 

alfa como motivação inicial. Não estava previsto, para esta semana a introdução de um novo 

número pelo que optei por consolidar o número aprendido na aula anterior (20). Solicitei a cada 

aluno que se dirigisse ao quadro e nele registasse uma operação matemática cujo resultado fosse 

20. Seguidamente os discentes realizaram fichas do manual como forma de consolidação dos 

conteúdos. No terceiro dia os alunos passaram o dedo sobre o número 20 recortado em papel 

instrumento motivador de aprendizagem. Este jogo revelou-se bastante abrangente, uma vez que 

integrava as diferentes áreas do conteúdo (matemática, português, estudo do meio, musica, 

mimica e desenho), interligando-as de uma forma diversificada, podendo desta forma salientar 

como refere Olga Pombo que 

entre disciplinas caracterizando-

dissolução das fronteiras disciplinares. (1993:37). Em conclusão posso afirmar que a 

interdisciplinaridade é, portanto, a articulação que existe entre as disciplinas para que o 

conhecimento do aluno seja global e não fragmentado. Dessa forma os professores não podem 

pensar numa disciplina como única, o processo ensino-aprendizagem não pode, nem deve ser 

segmentado como se cada disciplina fosse uma caixinha isolada. O processo é um todo e 
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precisamos cada vez mais de abrir a nossa mente para esse fato, pois assim teremos alunos 

motivados na sala de aula.  

 No que concerne à área de Estudo do Meio 

desde muito cedo e quando é trabalhada de forma adequada desenvolve o raciocínio, a 

criatividade e outro dons e aptidões, por isso, deve aproveitar-se esta atividade educacional 

dentro das salas de aulas. Questionei os alunos acerca dos locais onde podemos encontrar água e 

à medida que cada aluno ia respondendo, era chamado para colocar a imagem do local que 

escolheu numa cartolina, tendo assim ficado registado todos os espaços da terra onde existe 

água. Perguntei os discentes, novamente, acerca da importância da água, tendo estes, de 

seguida, visualizado um PowerPoint sobre o assunto em questão. Por fim os alunos realizaram 

exercícios do manual de forma a consolidarem os conteúdos aprendidos. No segundo dia contei 

cerca das partes 

mais importantes da história. Solicitei-os para que me dissessem qual a importância da água, 

quais as suas utilizações e como a poderíamos poupar. Os alunos visualizaram um PowerPoint 

sobre a importância de poupar água e formas de a poupar. Posteriormente abordei, de forma 

simplificada, o ciclo da água, desenhando o esquema do respetivo ciclo. Solicitei, de seguida, a 

um aluno que me reproduzisse a explicação do ciclo da água, para verificar se tinham aprendido 

o conteúdo dado. Questionei a todos os alunos acerca das dificuldades que ainda perduravam 

tendo um respondido que ainda não tinha percebido pelo que pedi ao aluno que já tinha 

explicado que o voltasse a fazer para o colega. Escolhi esta forma de trabalho para promover a 

partilha de informação e a criação de hábitos de interajuda entre os alunos. Os métodos e as 

técnicas a utilizar no processo de aprendizagem hão-de, por conseguinte, reproduzir as formas 

de autonomia e de solidariedade que a Educação Democrática exige. (O.C.P.E.B,2006:45). Por 

fim os discentes realizaram exercícios de consolidação do manual. 

 No primeiro dia desta semana para trabalhar a área de Expressão Motora coloquei uma 

música como auxiliar dos jogos. No primeiro jogo, à medida que a música tocava as crianças 

corriam no espaço, aleatoriamente. Quando a música parava cada criança tinha que imitar uma 

atividade relacionada com a água. No segundo jogo, os alunos tiveram que passar por cima de 

uma corda, mantendo o equilíbrio de forma a não cair. A corda simbolizava uma ponte e se o 

os verificou-se a 

interdisciplinaridade com a área de Estudo do Meio. No segundo dia trabalhamos a área de 

mas devido à falta de tempo, os alunos só realizaram a segunda atividade que foi a pintura do 

desenho sobre o ciclo da água. No último dia eu e a outra mestranda levámos para a sala de aula 

três jogos didáticos. Dividimos a turma em três grupos e cada professora ficou com um grupo 
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(solicitamos a ajuda da professora cooperante). Através deste tipo de jogos, desperta-se na 

criança um espirito de companheirismo, cooperação e autonomia. A criança precisa de interagir 

de forma coletiva, ou seja, precisa apresentar o seu ponto de vista, discordar e apresentar as suas 

soluções. É necessário também criar um ambiente propício a incentivar as crianças no que diz 

respeito ao desenvolvimento físico-motor envolvendo as características de sociabilidade como 

as atitudes, as reações e emoções que envolvem as crianças e os objetivos utilizados.  

2.3  Reflexão da PES I e PES II  
 

 Em jeito de conclusão apresento uma pequena reflexão que é expressa os meus 

sentimentos e as minhas aprendizagens realizadas no decorrer da prática Supervisionada I e II.  

 No decorrer da PES I sentimos alguns obstáculos decorrentes da dificuldade inicial em 

planificar. As orientações curriculares são, no meu entender, bastante generalistas e não 

permitem a fácil elaboração de planificações a pessoas que iniciam a sua prática neste nível de 

ensino. Com o tempo este trabalho tornou-se mais fácil, pela experiência acumulada e pelas 

indicações da professora orientadora. 

 De início senti também dificuldade em trabalhar com alunos de diferentes faixas etárias 

que necessariamente teriam que ter atividades destintas. Também este problema foi sendo 

superado ao longo do tempo.  

 Considero que as minhas ações e prática de ensino no Jardim de Infância foram 

positivas em muitos momentos: senti-me responsável pelo desenvolvimento das crianças e pelas 

suas aprendizagens. Senti que em muitos momentos consegui captar atenção das crianças quer 

pelo tipo de comunicação com elas estabelecida, quer pelo tipo de materiais produzidos para as 

diferentes atividades.  

Não posso esquecer nunca que aprendi que educar uma criança é ter todas as cores na 

mão e não saber ao certo como vai ficar pintada a tela no final. 

 Na PES II as duas semanas de observações que precederam a minha prática em sala de 

aula foram muito importantes uma vez que fiquei a conhecer um pouco mais de perto a 

realidade educativa que se vive nos dias de hoje, preparando-me melhor para as semanas que a 

partir daí se seguiriam de prática de ensino. A experiência proporciona entendimento e 

compreensão bem como a aquisição de técnicas que são difíceis de descrever a alguém que não 

tenha passado por uma experiência semelhante. (Arends, R. 1999: 53). 

Esse curto espaço de tempo de observação serviu ainda para constatar a complexidade 

existente na relação professor  aluno, que se traduz num momento de interação social, 

absolutamente necessária à criança, pois leva-a a explorar a espontaneidade, a expressão livre de 

opiniões e emoções. Pela ação, a criança constrói o pensamento, pelo movimento que realiza e 
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aprende a situar-se no espaço e aperceber-se do tempo, pelo gosto, expressa emoções e 

comunica com os outros (Abreu, Isaura, 1990:79).  

No que concerne ao tempo de estágio, este serviu para melhorar a minha postura como 

futura professora e sentir verdadeiramente o que é estar diante de alunos com o objetivo de os 

ensinar, e que o sucesso da prática pedagógica implica que se conheça a turma, a escola, o meio, 

os recursos que esta possui e, sobretudo, que se conheça o aluno individualmente. Aprendi, 

também que na educação devem estar sempre presentes vários tipos de aprendizagens, ativas, 

significativas, diversificadas, integradas e socializadoras. O ensino deve acompanhar o 

desenvolvimento humano. A ser assim, a aprendizagem começaria por experiências activas, 

como a manipulação de objectos, para depois passar ao estudo das representações dos objectos 

e suas características. (Bruner, apud Tavares e Alarcão, 1990:10) 

Saliento ainda que a experiência foi bastante enriquecedora apesar de curta, mas devo 

confessar que aprendi bastante uma vez que estive em contacto com a realidade, oque foi muito 

proveitoso para mim. 

No entanto ceio que durante o tempo de PES aprendi as bases para um trabalho 

posterior. 
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Capitulo I II   Materiais manipuláveis no processo de 
Ensino/ Aprendizagem da matemática no 1ºCiclo do Ensino Básico 
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1 - Introdução 
 

O Currículo Nacional do Ensino Básico indica que:  

A tarefa principal que se impõem aos professores é conseguir que as crianças, desde 

cedo, aprendam a gostar de matemática. Caberá ao professor organizar os meios e criar o 

ambiente propício à concretização do programa, de modo a que a aprendizagem seja, na sala 

de aula, o reflexo do dinamismo das crianças e do desafio que a própria Matemática constitui 

para elas. Só assim a matemática se tornará aliciante e poderão as crianças continuar ativas, 

questionadoras e imaginativas como é da sua natureza. (O.C.P.E.B.,1998:60-63).  

 

Durante os últimos anos fui efetuando observações em diversos estabelecimentos de 

ensino, constatei que uma grande parte dos docentes ainda não utiliza os materiais manipuláveis 

com muita frequência. Se atendermos a Piaget, a criança só entra no subperíodo das operações 

concretas numa etapa que se estende dos 7-8 anos aos 11-12 anos. Hoje em dia, as crianças 

entram na escola aos 5-6 anos de idade e não estão, ainda, preparadas para aprendizagens que 

não introduzam o o  

Em relação às minhas observações, realizadas quer no decorrer da licenciatura quer 

agora no mestrado, os professores do 1ºCiclo, de um modo geral, não usam de uma maneira 

sustentada os materiais manipuláveis para promover ensino da matemática., Recorrem 

maioritariamente a fichas de trabalho, verifiquei também que os alunos apresentavam 

dificuldades na resolução das mesmas fichas. Como tal propus-me trabalhar com materiais 

estruturados e não estruturados aliados à resolução de fichas de trabalho. Penso poder ser esse 

um caminho facilitador de aprendizagens. Pelo que aprendi em Psicologia, e pelo conhecimento 

informal que fui acumulando, acredito que o estudo da matemática com materiais leva os alunos 

a adquirirem um gosto inicial pela matemática que não é estimulado quando o mesmo 

conhecimento lhes é transmitido de uma forma mais abstrata.                           

Normalmente, nas aulas dedicadas à matemática, os professores optam pela utilização 

de fichas de trabalho para aquisição e consolidação dos conhecimentos. No entanto, o aluno 

deve ter diversos tipos de experiências matemáticas e deve ter acesso a materiais diversificados 

que funcionam como recursos conducentes a aprendizagens mais eficazes e ao mesmo tempo 

aprazíveis.  

Tal como referi atrás,  

a introdução de conceitos matemáticos, através da utilização de materiais manipuláveis 

pode fazer com que a Matemática se torne viva e que as ideias abstractas tenham significado 

através de experiencias com objectos reais. Numa situação de aprendizagem com materiais, os 

vários sentidos do aluno são chamados, através do contacto e da motivação, envolvendo 
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fisicamente, sendo esta interação favorável à aprendizagem. Aprender torna-se assim num 

processo ativo de construção do conhecimento, com significado.  

Quando falamos em materiais manipuláveis faz sentido referirmos aqui a sua definição 

mais ou menos consensual, para Reys, (1982) materiais manipuláveis são objectos ou coisas 

que o aluno seja capaz de sentir, tocar, manipular e movimentar. Podem ser objectos reais que 

têm aplicação nos fazeres do dia-a-dia ou podem ser objetos que são usados para representar 

uma idei. Assim, nem todos os materiais didáticas são manipuláveis.16 

Para Ribeiro (1995),  

o material didático pode ser qualquer recurso utilizado pelo professor na sala de aula, 

desde que favoreça a aprendizagem. Esta autora usa a definição de Hole e afirma que o 

material estruturado consiste no material manipulável, construído com objectivos específicos 

para certos conteúdos da matemática. Como tal, todo o outro material usado numa aula de 

Matemática e manipulado pelos alunos mas que não foi elaborado, tendo em conta uma 

finalidade ou um conceito matemático, em particular, é denominado de material não 

estruturado (por exemplo, feijões, palhinhas, botões, berlindes, ou caricas para auxiliar os 

alunos em actividades de contagem). Para esta autora, o material estruturado é todo aquele 

que é pensado e elaborado de acordo com os conteúdos matemáticos e que pode ser 

manipulado.  

Neste sentido utilizei durante a minha prática de ensino supervisionada os materiais 

manipuláveis estruturados (material cuisenaire e àbaco) principalmente para aquisição de 

conhecimentos e o jogo, material não estruturado (O Bingo) como estratégia para consolidação 

de conhecimentos. 

Normalmente o jogo é usado como instrumento lúdico, mas em relação ao que visionei 

em ambiente da sala de aula propus outra utilizações. O jogo na perspetiva de consolidação de 

conhecimentos. É um dos contextos em que o jogo pode ser utilizado como um recurso na sala 

de aula.  

Podemos encontrar diversas definições para a palavra Jogo, é um termo do latim 

 

O jogo, diz a psicologia, é condição sine qua non em busca de felicidade, porque as 

nossas alegrias são as nossas vitórias.  

Propus a utilização dos materiais manipuláveis como atividades integradoras, através 

das quais os alunos podiam rever e consolidar os conteúdos aprendidos. 

O professor deve propor aos alunos diferentes tipos de tarefas, dando-lhes as instruções 

claras para a sua realização bem como as expetativas que estão por detrás da realização da 

                                                           
16

 h p// .a ade ia.edu/ /Mate iais_manipulaveis_na_sala_de_aula_o_que_se_diz_o_que-
_se_faz 
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tarefa. O programa de matemática refere que os alunos devem utilizar materiais manipuláveis na 

aprendizagem de diversos conceitos, principalmente no primeiro ciclo. (pág.10)  

A criança deve manipular os materiais para que lhes seja permitido experimentar e 

descobrir padrões e relações que são essenciais em matemática.  

O papel do educador é investigar e analisar as estruturas lógico-matemáticas do aluno 

para compreender a etapa em que este se encontra para assim auxiliá-lo na sua aprendizagem. 

Além de oferecer situações desafiadoras para aprendizagem, cabe ao professor propiciar os 

meios materiais e imateriais de ação cognitiva  a ação do pensamento para resolução das 

situações de aprendizagem, sendo que uma das ofertas são os materiais organizados para 

favorecer a construção das estruturas matemáticas. Estes são elementos que, ao serem utilizados 

na relação educativa, tornam-se recursos importantes para ajudar na compreensão das estruturas 

de pensamento tanto para o educador quanto para o aluno.  
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2  A metodologia utilizada na realização do trabalho 
 

 Na fase inicial da elaboração de um trabalho é necessário refletir sobre a metodologia a 

utilizar.  

 A mais acertada pareceu-me ser a pesquisa bibliográfica por considerar que a aplicação 

de inquéritos a docentes, tinha algumas desvantagens, a saber: 

 Os docentes recebem todos os anos bastantes inquéritos a que, muitas vezes, ou 

não respondem ou preenchem sem refletir muito sobre eles, sendo que aparece 

associado aos resultados uma margem de erro assinalável; 

 É difícil conseguir-se uma amostra significativa do universo dos docentes; 

A investigação bibliográfica coloca também alguns problemas principalmente quando 

nos surgem fontes secundárias com dados coletados ou processados de forma errada. É, por 

isso, necessário fazer uma pesquisa exaustiva de forma a comparar dados para descobrir 

possíveis incoerências ou contradições e, se necessário e possível, investigar as fontes originais.  

 Aliado à pesquisa bibliográfica relata-se a prática da utilização de materiais 

manipuláveis: material cuisenaire e àbaco e do jogo em trabalho em sala de aula com os alunos. 
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3  Os mater iais manipuláveis no processo Ensino/ Aprendizagem 
 

 Os materiais manipuláveis devem ser apresentados como um apoio à construção de 

certos conceitos, que pelo seu nível de abstração precisa de um suporte físico e devem ser 

considerados um meio e não um fim.

 O uso dos materiais é essencial neste nível de ensino. Os próprios programas referem: 

na aprendizagem da matemática, como em qualquer área, as crianças estão enormente 

dependentes do ambiente e dos materiais à sua disposição. Neles a criança deverá encontrar 

resposta à sua necessidade de exploração, experimentação e manipulação. (Ministério da 

Educaçao, 1990, p.130).  

 Os conceitos e relações matemáticas são entes abstratos, mas podem encontrar 

ilustrações, representações e modelos em diversos tipos de suportes físicos. Convenientemente 

orientada, a manipulação de material pelos alunos pode facilitar a construção de certos 

conceitos. Pode também servir para representar conceitos que eles já conhecem por outras 

experiências e actividades, permitindo assim a sua melhor estruturação.  

(Ponte&Serrazina,2000:115-116). 

 Os materiais manipuláveis permitem que os alunos aprendam através da combinação e 

associação de conceitos, do confronto com novas situações e por tentativa e erro. Ao manusear 

o objeto, o aluno relaciona-o com as suas vivências. Passa depois à ação, comparando os 

resultados com as previsões e, por fim, tira conclusões e formula estratégias cada vez mais 

sofisticadas, recorrendo a várias representações.  

 Acredita-se que os nossos antepassados, para contar o número de ovelhas que tinham 

nos seus rebanhos, começaram por escavar marcas em ossos, nas paredes e em pedaços de 

madeira. Mais tarde utilizaram as pedras, seguidamente adotaram os nós em cordas. Ao longo 

de milhares de anos, o sistema de contagem foi-se aperfeiçoando e, anos mais tarde, com os 

Árabes, foi inventado o sistema de numeração e, como tal, surgiram diversos objetos/materiais 

com o fim de explorar e investigar diversos conceitos de aritmética. 

o homem primitivo deve ter usado os objectos que estavam a 

seu redor para registar informação e representar (sinalizar) os dados importantes. Seixos, 

varas, dedos das mãos e dos pés foram, provavelmente, os primeiros materiais manipuláveis 

utilizados" (Berman, 2004, p.46). 

Como tal, foi através da contagem e da manipulação de objetos, que se começou a criar 

regras, padrões e teorias, ampliando o conceito dos números e surgindo diversos materiais que 

auxiliam todo o estudo subjacente à Matemática.  

Desde então, muitos materiais são desenvolvidos em torno desta ciência e, como tal, na 

educação são considerados recursos fundamentais para a compreensão e construção do 

conhecimento matemático.  
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Os materiais manipuláveis são um exemplo de materiais que, ao longo dos anos, têm 

vindo a ser utilizados na construção e na procura de conceitos.  

São, portanto, objetos que têm vindo a assumir diversos significados e muitos são os 

pedagogos, psicólogos e médicos que descrevem os seus atributos, defendendo piamente a sua 

utilização. 

 

 

4  O jogo no ensino da matemática 
 

 A relação entre o jogo e a matemática, possui a atenção de vários autores, e constitui-

se numa abordagem significativa, principalmente na educação infantil, pois, é nesse período 

que as crianças devem encontrar o espaço para explorar e descobrir elementos da realidade 

que a cerca. A criança deve ter oportunidade de vivenciar situações ricas e desafiadoras as 

quais são proporcionadas pela utilização dos jogos como recurso pedagógico. 

 De acordo com Schwartz (1996) a noção de jogo aplicado à educação desenvolveu-se 

vagarosamente e penetrou, tardiamente, no âmbito escolar, sendo sistematizada com atraso. 

Porém, trouxe transformações significativas, fazendo com que a aprendizagem se tornasse 

divertida.  

 A discussão sobre a importância dos jogos no ensino da matemática, vem sendo 

debatida há algum tempo. Sendo bastante questionado o facto de a criança realmente aprender 

matemática brincando e a intervenção do professor. Por isso, ao optar por trabalhar a 

matemática por meio de jogos o professor deve levar em conta a importância da definição dos 

conteúdos e das habilidades presentes nas brincadeiras e panejamento de sua ação com o 

objetivo de o jogo não se tornar um mero lazer.17 

 No entanto a introdução do jogo na aprendizagem vem já desde a Grécia Antiga sendo 

que Chateau (1956) refere que Platão apresenta novos conceitos de pedagogia e estabelece um 

elo entre a Paidela (educação) e o Paidiá (jogo). Estes dois termos tem a mesma raiz da palavra 

grega paides (crianças). Para este educador da antiguidade, a principal preocupação da 

pedagogia (paidagogia) incentiva a aprendizagem como uma forma de jogo no entanto salienta a 

destrinça entre o jogo como passatempo lúdico e o jogo como atividade que se reje por regras e 

que tem como objetivo a educação da criança. Para Platão existe o jogo sério, que tem como o 

objetivo a educação em si, o conhecimento do Bem e alguma aplicação, e o jogo frívolo, que 

distrai a criança e a desvia dos objetivos educacionais.  

                                                           
17
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No contexto de ensino/aprendizagem, o objetivo do professor ao trabalhar com o jogo 

deve ser valorizar o seu papel pedagógico, ou seja, desencadear um trabalho de exploração e/ou 

aplicação de conceitos matemáticos. O jogo, no ensino da matemática, deve ter o carácter de 

material de ensino e ser considerado promotor de aprendizagem.  

 O professor deve estabelecer claramente os seus objetivos para o jogo escolhido, e 

verificar a adequação da metodologia que deseja utilizar à faixa etária com que trabalha. Deve 

ainda ter em conta o jogo como uma atividade desafiadora aos alunos para que o processo de 

aprendizagem seja desencadeado.  

 A aplicação de jogos na sala de aula surge também como uma oportunidade de 

socializar os alunos. Estes não podem encarar o jogo como uma parte da aula em que não 

precisam de prestar atenção e de estar atentos, promovendo assim uma conduta de indisciplina e 

desordem. Eles precisam de ser consciencializados que o jogo é importante na sua formação 

uma vez que usarão os seus conhecimentos para participar e chegar aos resultados esperados. O 

jogo tem a capacidade de captar o interesse de alunos que não têm muito gosto pela matemática 

e torna-se uma mais-valia para complementar o estudo e aquisição de conteúdos.  

 Segundo Piaget as crianças dos 7 aos 10/11 anos encontram-se na fase das operações 

concretas. Neste estádio as crianças já podem compreender regras, sendo fieis a elas e 

estabelecer compromissos. A conversação torna-se possível (já é uma linguagem socializada), 

sem que no entanto possam discutir diferentes pontos de vista para que cheguem a uma 

conclusão comum. 

 Assim sendo os alunos do primeiro ano do Ensino Básico podem utilizar o jogo como 

instrumento no seu processo de ensino-aprendizagem uma vez que a criança já entende as regras 

e sabe que uma das impostas no jogo pode significar ficar fora do jogo.  

 Registo que atualmente muitas crianças entram no primeiro ano do Ensino Básico ainda 

com cinco anos não se encontrando portanto neste estádio. Não entendem as regras e, como 

descreverei posteriormente, choram e fazem birras. Segundo Piaget a aplicação efetiva de regras 

e cooperação entre os jogadores só se consolida por volta dos 10 anos. 

 Como consequência o professor deve adaptar o jogo e planeá-lo de forma muito 

refletida para aplicação no processo de ensino-aprendizagem.  

 No Ensino Pré-Escolar quase todas as atividades propostas têm um carater lúdico. A 

transição para o 1ºCiclo do Ensino Básico não deve significar uma rutura com este tipo de 

atividades. Pelo contrário, o professor, pode utilizar esse prazer pelo lúdico e promover o 

desenvolvimento harmonioso do aluno.  

 Segundo Piaget ompreender a função dos jogos na infância, identifica neles um 

meio poderoso para aprendizagem, pois, jogando a criança desenvolve suas perceções, sua 

inteligência, suas tendências à experimentação e seus comportamentos sociais. Entretanto, 
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salienta que o real significado dos jogos só pode ser compreendido se sua análise for apoiada 

na noção de assimilação. (Ribeiro,2005:38). 

 O jogo desenvolve, na criança um sentimento de pertença social e cultural, promovendo 

respeito por diferentes maneiras de ser e saber. Existe também a comunicação pelo que leva a 

criança a sentir a necessidade de desenvolver a sua linguagem.  

 Sendo assim o processo de aprendizagem pode ser analisado através de observação de 

jogos com que a criança joga e da forma como ela os joga.  

 A partir destas informações podemos entender o desenvolvimento cognitivo da criança.    
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5- Os materiais manipuláveis (cuisenaire e ábaco)  
 

 

5.1  Material Cuisenaire 
 
 Georges Cuisenaire nasceu em Thuin (Bélgica), tocava violino, ensinava aritmética e 

música. O material por ele concebido foi divulgado internacionalmente por Calabe Cattegno de 

modo a dar resposta à necessidade de ensinar matemática de uma forma lúdica.  

 Para além do desenvolvimento da lógica matemática, o material Cuisenaire possui um 

considerável peso na educação sensorial, uma vez que as peças são feitas de um material de 

fácil manipulação e diferentes cores, de forma a estimular a criatividade e a experimentação.  

 As barras de cor são um material manipulável e especialmente adequado para a 

aquisição progressiva das competências numéricas. Tanto pode servir para representar números 

como para introduzir e praticar as operações aritméticas. 

 Das vantagens deste material destaco:  

 Desenvolvimento da criatividade; 

 Compreensão da noção de número; 

 Decomposição de números; 

 Relações de grandeza; 

 Manipulação de situações numéricas. 

Existem outras vantagens que podem ser exploradas em anos escolares mais avançados. 

O tempo dedicado à respetiva exploração deverá ser o adequado, por forma a permitir aos 

alunos desenvolver a experimentação, a exploração e a descoberta. 

 Piaget defende que as experiências ativas, associadas a uma reflexão consciente visam 

uma melhoria na aprendizagem porque o aluno que manipula vários tipos de materiais tem 

imagens mentais mais claras e pode construir pensamentos abstratos que aquele que é sujeito a 

experiências com poucos materiais. 

 

5.1.1  Descrição do material 
  

Este material, se o considerarmos completo, é formado por 241 barras coloridas. São 

prismas quadrangulares com 10 cores e 10 comprimentos diferentes que vão desde 1 centímetro 

a 10 centímetros. A peça branca é a peça padrão e serve de medida a todas as outras. A peça 

branca vale uma unidade e tem uma face quadrada com um centímetro quadrado de área.  

  As barrinhas de Cuisenaire, criadas por Georges H. Cuisenaire, se compõem de barras de 

madeira, em forma de prisma, com altura que varia de 1 a 10 cm, nas seguintes cores e 

quantidades:  
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 100 barras de cor branca (a menor); 

 50 barras de cor vermelha; 

 36 barras de cor verde-clara; 

 28 barras de cor roxa; 

 20 barras de cor amarela; 

 16 barras de cor verde-escura; 

 14 barras de cor preta; 

 12 barras de cor castanha; 

 12 barras de cor azul; e 

 10 barras de cor laranja (a maior). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

5.1.2  Ábaco  
 

 Ábaco, s.m. espécie de contador mecânico para fazer cálculos; quadro de curvas que 

permite a determinação de certas grandezas pela intercessão dos traçados; marcador de 

(Dicionário de Língua Portuguesa, 5ºediçao: 9). 

 O Ábaco é um instrumento muito simples, usado para diversas operações aritméticas 

tais como a adição, a subtração, a multiplicação e ainda na resolução de diversos problemas com 

frações e raízes quadradas. Com ligeiras diferenças de civilização para civilização, na sua 

conceção e essência o funcionamento deste artefacto é muito semelhante.  

Ilustração 27- M anipulação do material Cuisenaire (Fonte 

própria) 
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O Ábaco foi a primeira máquina de calcular da humanidade. Foi inventado pelos 

chineses conhecendo-se também versões japonesas, russas e aztecas.  

Pensa-se que a designação Ábaco teve origem numa palavra hebraica. Em Israel, em 

geral, as pessoas faziam os seus cálculos de um modo simples, desenhando marcas numa caixa 

de areia. Quando terminavam um cálculo, apagavam as marcas de areia e a caixa ficava pronta 

para outros. Os romanos usavam hastes gravadas em tábuas, onde enfiavam pequenas pedras, às 

quais chamavam calculli. Para efetuar os seus cálculos um mercador romano deslocava as 

pedrinhas para cima e para baixo.   

O ábaco utilizado na sala de aula durante a minha prática supervisionada era constituído 

por cinco pinos correspondentes da direita para a esquerda à unidade, dezena, centena,unidade 

de milhar e dezena de milhar e por um conjunto de peças de cores diferentes: as peças de cor 

verde são colocadas no pino da unidade, as de cor azul no pino da dezena, as de cor amarela no 

pino das centenas, as roxas no pino do milhar ee o vermelho no pino da unidade de milhar. 

 

6  Trabalhos realizados com material Cuisenaire 
 

Quando iniciei a minha prática supervisionada os alunos já conheciam o material 

Cuisenaire uma vez que já o utilizavam com a professora titular de turma. Considerando que os 

alunos só tinham aprendido os números até ao número três achei necessário ir relembrando as 

cores das peças bem como o seu tamanho. 

Os alunos iam aprendendo, de memória, a correspondência entre o número e a cor. Esta 

aprendizagem fez-se gradualmente, medindo as peças maiores com a peça branca que é a peça 

padrão.  

 Nas atividades onde os alunos identificavam tamanhos e ordem das peças, estavam a 

exercitar a memória, o conceito de número, de cor e ordenação. Por exemplo para explicar o 

número cinco a criança tinha que retirar cinco peças brancas e encontrar a peça que corresponde 

ao número cinco (barra de cor amarela).  

  cima de uma peça 

sobre ela o número de peças brancas que lá coubessem. Foram também trabalhadas operações 

matemáticas: o aluno tinha que colocar peças de cores diferentes de forma a que chegasse à 

conclusão de que outras peças, em conjunto também caberiam na peça amarela: uma peça verde 

clara com uma peça vermelha (3+2); duas peças vermelhas mais uma peça branca (2+2+1); uma 

peça cor-de-rosa mais uma peça branca (4+1).  

 Além da noção de número trabalharam-se também as operações matemáticas. Este 

material permite que o aluno apresente diferentes formas de chegar ao mesmo número. Utilizei 
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este material quando solicitava às crianças que arranjassem maneira de chegar ao número em 

questão. Tinha que dar às crianças regras: escolhia uma peça (por exemplo a que representa o 

número seis) e solicitava aos alunos que colocassem peças sobre a barra verde. Não podia haver 

peças repetidas. As peças colocadas tinham que completar exatamente o tamanho da verde, logo 

não podia sobrar espaço nem as peças colocadas podiam ir além do espaço ocupado pela barra 

verde. Daqui resultou que as crianças colocaram as seguintes peças:  

 Barra cor-de-rosa mais barra vermelha (=4+2); 

 2 barras brancas mais duas barras vermelhas (=1+1+2+2); 

 2 barras verdes claras (=3+3); 

 1 barra vermelha, uma barra branca e uma barra verde (=2+1+3); 

 1 barra branca e uma barra amarela (=1+5); 

 1 barra vermelha e uma barra cor-de-rosa (=2+4); 

 1 barra branca, 1 barra cor-de-rosa e uma barra branca (=1+4+1); 

 1 barra verde clara, 1 barra branca e uma barra vermelha (=3+1+2); 

 3 barras vermelhas (=2+2+2); 

 1 barra amarela e 1 barra branca (=5+1); 

 5 barras brancas (1+1+1+1+1).  

Para introduzir a operação matemática da adição pedi a uma criança que fosse buscar uma 

peça branca  e que colocasse à sua frente uma peça vermelha e que as unisse pela extremidade. 

Pedi ao aluno que me dissess  o   

. Depois pedi à criança fosse buscar 

a peça que correspondia ao tamanho das duas juntas. O aluno trouxe a peça verde -clara e 

colocou no quadro a operação 1+2=3. A partir daí vários exemplos se seguiram de forma a que 

as crianças entendessem a operação matemática procedendo sempre da mesma forma. 

 

   

 

Ilustração 28- M anipulação do material Barras 

de Cuisenaire (Fonte própria) 

Ilustração 29- M anipulação do material Barras 

de cuisenaire (Fonte própria) 
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Para introduzir a operação matemática da subtração solicitei a um aluno que colocasse 

sobre a peça cor-de-rosa as peças brancas até que a peça anterior ficasse completamente 

preenchida. Perguntei a um aluno qual o número que corresponde a peça cor-de-rosa (4), de 

seguida pedi que retirasse dias peças brancas e que colocasse por cima das que ficaram a peça 

da cor certa para tapar completamente as peças brancas que restaram. O aluno colocou a peça 

vermelha (2). Outro exercício feito pelos alunos foi: o aluno colocou a peça castanha (8) e por 

cima a peça amarela (5). Questionei-o acerca a peça que devia colocar para que a barra castanha 

ficasse completamente tapada. O aluno colocou a peça verde (3). De seguida perguntei aos 

alunos: de 8 para 5 quantos faltam? Os alunos responderam 3 uma vez que já conheciam o valor 

das peças pela cor. 

 Outro exemplo a referir foi o trabalho executado com o número 20. Expliquei aos 

alunos que duas barras de 10 correspondiam ao número 20. De seguida solicitei a cada aluno 

que colocasse sobre as duas peças de 10 outras peças de forma a que estas ficassem 

completamente cobertas. Questionei os alunos sobre a operação matemática correspondente ao 

exercício que tinham executado com o material Cuisenaire. Seguidamente solicitei a cada aluno 

que fosse ao quadro escrever as operações que deram o resultado 20. Posteriormente colei no 

quadro as barras que os alunos utilizaram durante o seu trabalho. 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 30- M anipulação de material 

Cuisenaire (Fonte própria)  
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Claro que nem sempre, todos os alunos davam a resposta à primeira vez. Mas à medida 

que o tempo ia passando e com trabalho sistematizado os alunos foram consolidando os 

conhecimentos.    

 Atendendo a que o nível de conhecimento dos alunos era diferenciado e que o professor 

deve sempre estar atento às diferenças, foram realizadas operações (exemplo: 60-40=20) que 

apenas 3 alunos conseguiam realizar.  

 Como consolidação de conhecimentos elaborei duas fichas de trabalho, serviu para que 

os alunos mostrassem que já conheciam o material Cuisenaire no que respeita à cor de cada peça 

e ao número correspondente. Permitiram também aos alunos executar operações matemáticas. 

Estas fichas funcionaram também como uma forma de avaliação de conhecimentos. 

 Os alunos mostraram-se sempre motivados para a utilização deste material e, no final, 

excetuando dois alunos que têm dificuldades na aprendizagem, tendo por isso apoio pedagógico 

acrescido, aprenderam facilmente as cores das barras bem como a respetiva numeração. Estes 

alunos realizavam facilmente os exercícios propostos com a utilização do material. 

 

 
7  Trabalhos realizados com o Ábaco 

 

Utilizei o ábaco no desenvolvimento de cálculos matemáticos porque esta é uma forma  

 Primeiro, como em qualquer utilização de um novo material foi necessário explicar aos 

alunos como funciona o ábaco: o pino da direita corresponde às unidades.  

 

 

 

Ilustração 31- M aterial Cuisenaire colado no quadro (Fonte 

própria) 



III- Materiais Manipuláveis no processo de Ensino/Aprendizagem da matemática no 1º CEB   

 

Mestrado em Educação Pré-Escolar e Ensino 1.º CEB 99 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Só mais tarde quando se introduziram os números a partir do 10, ensinei que o segundo 

pino correspondia às dezenas.  

Expliquei aos alunos que os números podem ser muito grandes, por exemplo que há 

árvores que têm mais de cem anos, que há pessoas com 70,80 ou 90 anos e que os outros pinos 

servem para representar outros números e que os aprenderiam mais tarde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os primeiros exercícios tiveram a ver com a representação de números como por 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 32- Utilizações do Ábaco (Fonte própria)  

Ilustração 33- Explicação da representação do número 6 

no ábaco (Fonte própria) 
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Foram realizadas duas fichas de trabalho como forma de consolidação de 

conhecimentos. É de referir que os alunos resolveram primeiro a ficha (anexo 1) que a ficha 

(anexo 2) tendo-lhes sido solicitado que tomassem os desenhos da primeira como referência.  

 Mais tarde realizaram-

mais três, contava e dava o resultado (5). Foram feitos exercícios semelhantes com a subtração: 

unidade e retirava três, contava as peças que tinha ficado e obtinha o resultado (6). Ao chegar à 

dezena expliquei que as peças deviam ser colocadas no segundo pino, mas que se colocássemos 

uma peça no pino da dezena não podíamos colocar nenhuma no pino das unidades, uma vez 

que, uma dezena corresponde ao número 10. Os alunos ficaram assim com a noção de que zero 

alunos colocaram uma peça no pino das dezenas mas 

colocou também uma no pino das unidades. Expliquei-lhe que havia uma relação entre a 

representação do ábaco e a representação escrita do número (um 1 à direita e um 1 à esquerda, 

tal como no ábaco, uma peça no pino da direita e uma peça no pino da esquerda.  

 A utilização do ábaco permite resolver operações de adição e subtração muito mais 

complicadas. No entanto a turma que regi era do primeiro ano e não permitia operações mais 

complexas.  

 Os alunos aderiram muito facilmente à utilização deste material. Os alunos que 

apresentavam maiores dificuldades na aprendizagem foram os mais solicitados para 

manipularem este material, não tendo descurado a participação de todos. 

 A manipulação do ábaco mostrou-se muito eficaz quer na representação dos números 

quer no cálculo das operações matemáticas.  

 O maior problema resultou do entusiasmo dos alunos pela manipulação do material uma 

vez que todos queriam utilizá-lo. Aqui tive que impor regras que os alunos foram assimilando, 

sendo que no final do ano já não se verificavam problemas. 

Ilustração 34- Explicação da representação do número 12 

no ábaco (Fonte própria) 
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8-O jogo como consolidação de conhecimentos 
 

 Tendo em conta a teoria de ensino/aprendizagem tive em conta a opinião de Alarcão e 

Tavares (1990): Num processo de ensino /aprendizagem há a considerar um professor que cria 

condições de aprendizagem e os alunos que se movem no contexto das condições criadas. Para 

estabelecer essas condições o professor pensa nos objetivos do seu ensino em termos do que vai 

 estratégias de enino/aprendizagem: como motivar os alunos, 

como mantê-los interessados, como explicar o assunto, como criar condições de prática, 

fixação, integração e transferência, como manter um clima emocional conducente à 

aprendizagem, etc. (Alarcão e Tavares,2005:118). 

A escolha do jogo como atividade conducente à consolidação de conhecimentos teve a 

ver com as vantagens educativas do jogo:  

 É um desafio para os alunos resolverem; 

 Coloca os alunos em situações em que têm que cumprir regras; 

 Permite que os alunos autoavaliem o desempenho, que sintam que podem ter 

sucesso e integram o erro de forma mais positiva. 

 Favorece a interação, pois implica a participação ativa de todos os parceiros. 

Ao decidir introduzir o jogo várias questões se colocaram:  

  - Que jogo vou escolher? 

  - Como vou introduzir o jogo? 

  - Quanto tempo dedico ao jogo? 

  - Os alunos devem jogar individualmente, a par ou em grupo? 

  - Se os alunos jogarem a par ou em grupo como os agrupo? 

 A escolha do ludo prendeu-se com o facto de ser um jogo simples (não esqueçamos que 

o grupo de alunos pertencia ao primeiro ano de escolaridade e ainda se encontra no inicio da 

faixa etária do jogo de regras simples e complexas: (5anos até à vida adulta) segundo Piaget. É 

um jogo que as crianças jogam normalmente em casa e as regras não são de todo desconhecidas 

e são fáceis de assimilar.  
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Se o jogo iria servir para consolidação de conhecimentos ele teria que ser jogado no 

final das atividades e durante mais ou menos de 15 a 20 minutos. Considerei que este tempo era 

suficiente para que os alunos pudessem ver o jogo como uma forma lúdica de aprender mas que 

não o considerassem como uma brincadeira.  

 Expliquei aos alunos que o jogo consistia em preencher cartões que entregaria a cada 

um deles. Cada cartão contém 9 retângulos e, de cada vez que acertassem a resposta, teriam que 

colocar uma marca sobre um retângulo. O primeiro aluno a finalizar o preenchimento do cartão, 

aquele que tinha conseguido 9 respostas certas ganharia o jogo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As perguntas eram de dois tipos: havia cartões com operações matemáticas que os  

-

pretendeu-se desenvolver o cálculo mental dos alunos e treinar as operações da adição e da 

subtração.  

 Existiam outros cartões com problemas que os alunos também tinham que resolver 

-lhe mais 4 e o Júlio deu-lhe mais 6. 

Ilustração 35- Jogo M atemático (Fonte própria) 

Ilustração 36- Jogo M atemático (Fonte própria) 
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 gatos. A Margarida 

deu-

era mais difícil neste tipo de perguntas uma vez que as operações matemáticas lhes eram 

colocadas como problema. 

 Constatei que a maior dificuldade que se prendeu com este jogo foi o facto de os alunos 

quererem ganhar e chorarem quando isso não acontecia. Segundo Piaget estes alunos que se 

encontram no estado pré-operatório, estão numa fase de egocentrismo. A criança acha que o 

mundo foi criado para si e como afirma Vygotsky quando não há satisfação do jogo, e quando 

este tem um resultado desfavorável ocorre desprazer e frustração.  

 Os alunos assimilaram os conhecimentos sem grandes dificuldades 
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Considerações finais 
  

Propôs-me, no início deste trabalho, realizar a investigação na área da Matemática e 

centrá-la na aprendizagem e consolidação de conhecimentos através do jogo lúdico. Recorri ao 

material Cuisenaire, ao Ábaco e ao Bingo Matemático para verificar o papel que estes materiais 

têm no processo ensino-aprendizagem.  

A realização deste trabalho tornou-se num grande momento de aprendizagem. No 

decorrer da mesma surgiram algumas questões e dúvidas que foram sendo superadas com a 

colaboração dos professores e do orientador.  

Concluído o trabalho chegou o momento de verificarmos se os objetivos definidos no 

início do estudo foram ou não alcançados. Considero que de um modo geral o foram.  

A aplicação prática do jogo e dos materiais manipuláveis na sala de aula foi positiva 

uma vez que os alunos aderiram facilmente às tarefas mostrando-se motivados e participativos. 

Os alunos consideraram-se agentes ativos na construção do seu próprio saber.  

A utilização de material concreto e manipulável fez com que os alunos aprendessem 

mais rapidamente uma vez que ainda são muitos novos para pensarem apenas no abstrato. As 

aprendizagens tornaram-se mais fáceis também pelo facto de a utilização dos materiais 

manipuláveis e do jogo ser uma atividade apelativa que não permitia a distração por parte dos 

alunos. 

O material por mim construído tornou-se uma mais-valia uma vez que é um jogo a que 

os alunos já estavam habituados a jogar desde o Ensino do Pré-Escolar.  

Ao solicitar a colaboração dos alunos para a execução das várias tarefas tive o cuidado 

de que todos os alunos utilizassem os materiais, tendo no entanto, o cuidado de solicitar mais os 

alunos que demonstraram algumas dificuldades na área da matemática. 

A avaliação realizou-se através da observação direta e indireta. A avaliação direta foi 

realizada através da observação dos alunos, nomeadamente através de diálogo e do interesse e 

comportamento demostrados. A avaliação indireta ocorreu através dos registos fotográficos e de 

fichas de consolidação.  

 Sem querer dar ao jogo o papel primordial na aprendizagem da matemática considero 

que outros materiais e outros jogos se podem introduzir uma vez que estes motivam os alunos e 

predispõem-nos para a aprendizagem.  

 Se voltasse a ter oportunidade de fazer o mesmo trabalho haveria aspetos que 

certamente modificaria. Agora considero importante que qualquer professor tenha uma folha de 

registos onde possa ir registando o comportamento dos alunos, o seu interesse e participação. A 

utilização destes registos permitiu-me conhecer melhor os alunos para encontrar estratégias 

conducentes a melhores aprendizagens. Com esta finalidade foram também registadas as 

dificuldades que cada um ia apresentando no decorrer das aulas. 
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 Enquanto futura profissional da educação sei que é importante promover iniciativas que 

correspondem à construção de respostas interessantes de forma a desenvolver a aprendizagem 

positiva da criança.  
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1. Planificações- Introdução do Tópico OTD
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Anexo 1 

 
 

 

 

 

1  Pinta com lápis de cor as barras, com a cor correta cada uma das barras do material 

Cuisenaire. 

2- Escreve dent ro de cada círculo o número que corresponde a cada barra. 
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Anexo 2 

 

 

 

 

 

1 Pinta com lápis de cor as peças do material cuisenaire.  

2 Calcula e coloca os algarismos corretos. 

 

  +            =   

___  +    ___   =  ___ 
                    

       +   =  

___    +   ___   =  _____ 

 

 +      =         

___    +   ___   =  _____ 
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 +    = 

____         +   ___   =  _____ 
 

 

                                     +        = 

____      +   ___   =   _____ 
       

____         

____       +    ___         =  _______ 
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Anexo 3 

 

 

 

 

 

 

1  Observa as figuras que se seguem que representam ábacos:  

1.1  Representa na figura 1, seis unidades. 

 

 
1.2  Representa na figura 2, 10 unidades. 
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Figura 1 

Figura 2 
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1.3  Representa na figura 3,  15 unidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4  Representa na figura 4,  20 unidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 

Figura 4 



 

Mestrado em Educação Pré-Escolar e Ensino do 1º CEB    
 

Anexo 4 

 

 

 

 

 

1  Observa as figuras que se seguem e responde às questões que te são colocadas: 
1.1 - Que número está representado na figura 1? 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1.2 - Que número está representado na figura 2? 
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R: _____ 

R: _____ 

        Figura 1 

        Figura 2 
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1.3 - Que número está representado na figura 3? 

 

 

 

1.4 - Que número está representado na figura 4? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

R: _____ 

        Figura 3 

R: _____ 

        Figura 4 
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1.5 Que número está representado na figura 5? 

 

 

 

1.6 - Que número está representado na figura 6? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Figura 5 

R: _____ 

R: _____ 

        Figura 6 
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Anexo 5 

 

 

 

 

 

1  Observa as figuras que se seguem e responde às questões que te são colocadas: 

1.1  Desenha na figura as peças suficientes para obteres o número 4 e completa a operação 

matemática. 

 

 

 

 

 

 

 

1.2  Desenha na figura as peças que suficientes para obteres o número 6 e completa a operação 
matemática. 
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        Figura 1 

R: 1+_____=  4 

        Figura 2 

R: ____+_____= 6 
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1.3 - Desenha na figura as peças que suficientes para obteres o número 17  e completa a 
operação matemática. 

 

 

 

 

1.4 - Desenha na figura as peças que suficientes para obteres o número 24  e completa a 
operação matemática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Figura 3 

R: _____+_____=17 

        Figura 4 

R: _____+_____=24 
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Anexo 6 

 

 

 

 

 

1  Observa as figuras que se seguem e responde às questões que te são colocadas: 
1.1  Risca na figura as peças suficientes para obteres o número 1 e completa a operação 

matemática. 

 

 

  

 

 

1.2  Risca na figura as peças suficientes para obteres o número 5 e completa a operação 
matemática. 

 

 

 

R: 1 - ____=  1 
        Figura 1 

        Figura 2 

R: ____ - _____= 5 
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1.3 - Risca na figura as peças suficientes para obteres o número 6  e completa a operação 
matemática. 

 

 

 

 

1.4 - Risca na figura as peças suficientes para obteres o número 20 e completa a operação 
matemática. 

 

 

 

 

 

 

 

        Figura 3 

R: _____ - _____=6 

        Figura 4 

R: _____-_____=20 


