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Resumo 

O presente Relatório de Estágio reporta-se à obtenção do grau de Mestre em Educação 

Pré-Escolar e Ensino do 1º. Ciclo do Ensino Básico (CEB) e teve por base a Prática de Ensino 

Supervisionada I e II realizadas na Escola EB de Santa Zita e no Jardim de Infância de 

Alfarazes. 

A prática profissional que serve de suporte para a elaboração do presente relatório de 

estágio, decorreu no Jardim de Infância de Alfarazes (Prática de Ensino Supervisionada I – PES 

I), inserida no Agrupamento de Escolas da Sé, no ano letivo de 2014/2015, num grupo com 4 

anos de idade e na Escola Básica de Santa Zita (Prática de Ensino Supervisionada II – PES II), 

inserida no Agrupamento de Escolas Afonso de Albuquerque, no ano letivo 2013/2014, numa 

turma do 3.º ano de escolaridade com idades compreendidas entre 8 e 10 anos, localizadas na 

cidade da Guarda.  

O estudo desenvolvido no capítulo III decorreu na Escola Básica de Santa Zita, com a 

mesma turma do 3.º ano de escolaridade, onde decorreu o estágio, mas no terceiro período do 

ano letivo de 2014/2015, estando os alunos já no 4º ano de escolaridade. Este estudo incidiu 

numa aluna com Necessidades Educativas Especiais, presente nessa mesma turma. O tema 

escolhido foi Atividades Experimentais com Crianças com NEE. Segundo Pereira (1992, p. 24) 

permite à criança adquirir uma compreensão científica dos fenómenos e acontecimentos que 

compõem o mundo físico e social de que faz parte, contribuindo para o desenvolvimento de 

atitudes e valores, como por exemplo, a curiosidade, a exigência de fundamentação, a 

necessidade de prova para o julgamento, a persistência, a valorização da cooperação e a 

consideração do ponto de vista dos outros.  

Ao longo deste estudo, constatou-se da importância das atividades experimentais com 

crianças NEE, pois através desta houve um favorecimento da aprendizagem de uma forma clara, 

objetiva e concisa. Permitiu igualmente promover a autoestima da criança com quem este 

trabalho foi realizado. Assim poderemos, de facto concluir que as atividades experimentais são 

importantes não só para as diferentes crianças de diferentes idades, anos de escolaridade, mas 

também para as crianças especiais. 

 

Palavras-Chave: 1.º CEB, Atividades Experimentais, Crianças com Necessidades 

Educativas Especiais     



 

 

VI 

 

Abstract 

This Apprenticeship Report has been written in order to get the Master’s Degree in Pre-

School Education and Teaching on 1st Cycle of Basic Education and has had as its basis the 

Supervised Teaching Practices I and II done in the Santa Zita BE School and in the Alfarazes 

Nursery School. 

The professional practice that supports this apprenticeship report has been done in the 

Alfarazes Nursery School (Supervised Teaching Practice I), which is part of Sé School Group, 

in the school year 2014/2015, with a group of 4-year-old children and in the Santa Zita BE 

School (Supervised Teaching Practice II), which is part of Afonso de Albuquerque School 

Group, in the school year 2014/2015, with a group of students attending the 3rd grade, aged 

between 8 and 10 years old, both schools located in Guarda. 

The study developed in chapter III has been done in Santa Zita BE School, with the 

same class the 3rd grade that has been used for the apprenticeship, but in the 3rd term of the 

school year 2014/2015, being the students already in the 4th grade. This study has focused the 

case of a student with Special Educational Needs, who belonged to the same class. The topic 

that has been chosen was Experimental Activities with Children with Special Educational 

Needs. According to Pereira (1992, p. 24), the experimental activities allow the child to acquire 

a scientific comprehension of the phenomena and happenings that make the physical and social 

world to which they belong, contributing to the development of attitudes and values, as for 

example, the curiosity, the demand for explanation, the necessity of evidence for judgement, the 

persistency, the valorisation of cooperation and the consideration of the others’ points of view.  

Throughout this study, one has verified the importance of the experimental activities 

with children with SEN, since through it there has been an increase in learning in a clear, 

objective and concise way. It has also promoted the self-esteem of the child with whom this 

work has been done. This way, one can conclude that the experimental sciences are important 

not only for children of different ages and school grades, but also for special children. 

 

 

 

Key-words: 1st CBE, Experimental Activities, Children with Special Educational Needs.  
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Introdução  

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

Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto, concebe a Prática de Ensino 

Supervisionada (PES) que consiste num estágio profissional, que permite colocar em prática os 

conteúdos teóricos tratados durante a parte curricular do Mestrado.  

A prática profissional que serve de suporte para a elaboração do presente relatório de 

estágio, decorreu no Jardim de Infância de Alfarazes (Prática de Ensino Supervisionada I – PES 

I), inserida no Agrupamento de Escolas da Sé e na Escola Básica de Santa Zita (Prática de 

Ensino Supervisionada II – PES II), inserida no Agrupamento de Escolas Afonso de 

Albuquerque, localizadas na cidade da Guarda.  

A Prática de Ensino Supervisionada I (PES I) correu no período compreendido entre 05 

de outubro de 2014 e 28 de janeiro de 2015. O estágio realizado no decorrer deste semestre 

letivo, ocorreu como já foi referido anteriormente no Jardim de Infância de Alfarazes, num 

grupo de crianças com 4 anos de idade, sendo a educadora titular do grupo a Educadora Maria 

da Conceição Silva, sendo esta também a coordenadora do jardim. O grupo de estágio era 

constituído por dois elementos e por esse facto o estágio decorreu todas as segundas, terças e 

quartas, entre as 9 horas e as 16 horas, na qual o período de almoço era compreendido entre as 

12 e as 14 horas. 

Ao longo do estágio realizado, os primeiros cinco dias foram apenas para que as 

estagiárias conhecessem o grupo e também observassem como é o ritmo de trabalho do mesmo. 

Posteriormente os dois elementos do grupo ficaram responsáveis pelas atividades a realizar 

durante as treze semanas seguintes. 

A Prática de Ensino Supervisionada II (PES II) correu no período compreendido entre 

24 de fevereiro de 2014 e 13 de junho de 2014. O estágio realizado no decorrer deste semestre 

letivo, ocorreu como já foi referido anteriormente na Escola Básica de Santa Zita, numa turma 

de 3º ano, de alunos com idades compreendidas entre 8 e 10 anos de idade, sendo a professora 

titular da turma a Professora Maria de Fátima Leitão, sendo esta também a coordenadora da 

escola. O grupo de estágio era constituído por três elementos e por esse facto o estágio decorreu 

todas as segundas, terças, quartas e sextas, entre as 9 horas e as 16 horas, na qual o período de 

almoço era compreendido entre as 12 e as 14 horas. 

Como a PES I, os primeiros cinco dias foram apenas para que as estagiárias 

conhecessem a turma e observassem os métodos de trabalho de cada aluno, bem como as suas 

dificuldades, seguidamente os três elementos do grupo ficaram responsáveis pelas aulas a 

realizar durante as semanas seguintes.  

A realização do estágio, ou também denominada prática de ensino supervisionada, foi 

sem dúvida essencial e fundamental para a nossa formação, tanto a nível pessoal como a nível 
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profissional. O primeiro dia de prática pedagógica tanto na PES I como na PES II foi uma 

mistura de emoções, uma vez que foi como regressar ao passado e ao mesmo tempo éramos nós 

que estávamos “do outro lado”. Naquele momento deixamos de ser as crianças/alunos e 

passámos a ser as educadoras/professoras. Surgiu desta forma o sentido de responsabilidade, 

uma vez que agora as (os) crianças/alunos viam-nos como um exemplo a seguir. 

Um aspeto de extrema relevância é a planificação, uma vez que esta é uma forma do 

educador/professor ter as atividades estruturadas e sistematizadas. Na planificação constam a 

forma de transmitir os conhecimentos e também algumas estratégias para motivar as (os) 

crianças/alunos. 

Um fator que se revelou bastante importante para o sucesso da prática pedagógica e que 

é importante salientar foi a disponibilidade da educadora e da professora cooperante que se 

demonstraram sempre disponíveis para auxiliar em tudo o que foi necessário. É também 

importante referir que o grupo e a turma sempre se mantiveram participativos e colaboraram nas 

atividades desenvolvidas. 

Em relação ao estudo desenvolvido neste relatório de estágio, decorreu na Escola Básica 

de Santa Zita, com a turma referida anteriormente mas, no terceiro período do ano letivo de 

2014/2015, estando os alunos já no 4º ano de escolaridade. Este estudo foi mais incidente numa 

aluna com NEE, presente nessa mesma turma. Sempre me interessei por conhecer e ajudar quem 

é especial e não quem é diferente, pois como dizia Bob Marley (sd), Vocês riem de mim porque 

sou diferente. Eu rio de vocês porque são todos iguais. É uma ambição ou melhor um sonho que 

espero que venha a realizar no futuro, é poder acompanhar crianças com NEE, não me importo 

que não saibam falar ou andar, ou até mesmo comer ou que tenham deficiências profundas ou 

até síndromes, mas quando se quer algo vai-se até ao fim. Muitos dizem que não têm 

“estômago” mas eu não preciso de o ter, basta amar estas crianças. Sei que o caminho ainda é 

grande para percorrer mas com força de vontade, um dia o alcançarei.    

O presente relatório está dividido em tês capítulos. 

O primeiro capítulo incide sobre o Enquadramento do Meio Envolvente – locais onde se 

desenvolveu o estágio, bem como a caraterização da turma/grupo. 

O segundo capítulo intitulado Descrição do Processo de Prática de Ensino 

Supervisionada, é uma descrição do trabalho que foi aplicada nos dois locais de estágio, bem 

como exemplos de atividades. 

Por último, no terceiro capítulo, é apresentado o estudo o qual foi desenvolvido na 

turma do 4º. ano de escolaridade, incidindo numa aluna com NEE. Numa primeira parte 

conhecesse a criança em estudo, quais as suas dificuldades e o seu percurso escolar. Numa 

segunda parte expõe-se a importância das Atividades Experimentais para Crianças com NEE. 

Numa terceira parte apresenta-se o estudo, direcionado à aluna com NEE, dando importância às 

Atividades Experimentais com Crianças com NEE. 
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Por fim, apresenta-se a conclusão e a bibliografia.   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo I 

Enquadramento do Meio Envolvente  
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A Prática de Ensino Supervisionada I e II estava inserida no plano curricular do curso 

de Mestrado em Educação Pré-Escolar e Ensino do 1º. Ciclo do Ensino Básico, lecionada na 

Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto, inserida no Instituto Politécnico da 

Guarda. 
 Como foi referido na introdução, a prática profissional de PES I decorreu no período 

compreendido entre 05 de outubro de 2014 e 28 de janeiro de 2015, no Jardim de Infância de 

Alfarazes, inserida no Agrupamento de Escolas Sé. A PES II decorreu no período compreendido 

entre 24 de fevereiro de 2014 e 13 junho de 2014, na Escola Básica de Santa Zita, inserida no 

Agrupamento de Escolas Afonso de Albuquerque.  

 

 

1.1. A cidade da Guarda 

 

Guarda (Figura nº 1), é a cidade mais alta de 

Portugal, enaltecida por poetas e artistas. Cidade, sede 

de concelho e capital de distrito. Localiza-se na Região 

Centro (Nut II) e na Beira Interior Norte (Nut III). É a 

cidade portuguesa de maior altitude (1056m) e uma das 

mais altas da Europa. Fica situada no plano nordeste da 

Serra da Estrela e está mais ou menos localizada onde 

os romanos tiveram a antiga Lancia Oppidana, que foi destruída pelos bárbaros. Dista 219km 

do Porto e 350 km de Lisboa. O concelho abrange uma área de 712km2, compreendendo 55 

freguesias: Adão, Albardo, Aldeia do Bispo, Aldeia Viçosa, Alvendre, Arrifana, Avelãs de 

Ambom, Avelãs da Ribeira, Benespera, Carvalhal Meão, Casal de Cinza, Castanheira, 

Cavadoude, Codeceiro, Corujeira, Faia, Famalicão, Fernão Joanes, Gagos, Gonçalo, 

Gonçalbocas, João Antão, Maçainhas, Marmeleiro, Meios, Mizarela, Monte Margarida, Panoias 

de Cima, Pega, Pêra do Moço, Pêro Soares, Porto de Carne, Pousada, Ramela, Ribeira dos 

Carinhos, Rocamonde, Rochoso, Santana de Azinha, Jarmelo (São Miguel), Jarmelo (São 

Pedro), Guarda, Seixo Amarelo, Sobral da Serra, Trinta, Vale de Estrela, Valhelhas, Vela, 

Videmonte, Vila Cortês de Mondego, Vila Fernando, Vila Franca do Deão, Vila Garcia e Vila 

Soeiro. 

O distrito faz parte da província da Beira Alta e é limitado a norte pelo distrito de 

Bragança, a sul pelo de Castelo Branco, a oeste pelos de Viseu e Coimbra e a leste pela 

Espanha. Todo o território é muito montanhoso, formado por elevações de diversas altitudes. A 

sua área abrange parte da Serra da Estrela (altitude máxima 1991m). 

O distrito é atravessado por diversos rios dos quais o mais importante é o rio Mondego, 

Zêzere e Alva têm a sua parte inicial do seu curso na região. Compreende 14 concelhos: 

Figura nº 1 Cidade da Guarda. Fonte: 
Câmara Municipal da Guarda 
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Almeida, Aguiar da Beira, Celorico da Beira, Figueira de Castelo Rodrigo, Fornos de Algodres, 

Guarda, Gouveia, Manteigas, Meda, Pinhel, Seia, Sabugal, Trancoso e Vila Nova de Foz Côa. A 

Guarda faz parte da Comunidade Urbana das Beiras – Com Urb. das Beiras, da qual é capital. 

Possui acessos rodoviários importantes como a A25 (considerada a segunda via mais importante 

de Portugal) que liga Aveiro à fronteira dando ligação direta a Madrid e a A23 que liga a 

Guarda a Torres Novas, bem como o IP2 (em fase de construção) que ligará a Guarda a 

Bragança. A nível ferroviário, a cidade da Guarda possui a linha da Beira Baixa (em mau estado 

devido ao desinvestimento por parte da CP) e a linha da Beira Alta, que se encontra 

completamente eletrificada permitindo a circulação de comboios regionais e internacionais 

No concelho, existe a Barragem do Caldeirão, importante infraestrutura para o 

abastecimento de água e produção de energia. A barragem foi também feita com o intuito de ser 

um polo de atracão turística.  

A Guarda é conhecida como a cidade dos 5 F’s: Farta, Forte, Fria, Fiel, Formosa. 

 Farta, pois desde sempre os vales do Mondego a enchem do necessário. 

 Forte, porque da sua fortaleza falam os troços e portas das muralhas, bem como 

a Torre de Menagem e a Torre dos Ferreiros. 

 Fria, devido ao seu clima tipicamente montanhoso. 

 Fiel, esta designação advém-lhe do séc. XIV, porque o alcaide Álvaro Gil 

Cabral durante a crise de 1383-85, negou-se a entregar as chaves ao Rei de 

Castela. Ainda relativamente a esta qualidade é de salientar a Gárgula voltada 

em direção a nascente (ao encontro de Espanha) em forma de “traseiro” em 

claro tom de desafio e desprezo. 

 Formosa pela beleza natural que a envolve. 

 

O ar historicamente reconhecido pela sua salubridade e pureza foi distinguido pela 

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

“Cidade Bioclimática Ibérica”.  

De realçar os vários vestígios que comprovam a 

ancestralidade do Homem nesta região em locais escarpados da Beira 

Interior. As condições que o concelho apresenta não são as mais 

propícias à instalação de uma comunidade humana, todavia alguns 

elementos permitem datar uma presença humana em épocas remotas, 

com o final do Neolítico, princípios do Paleolítico, com um 

testemunho funerário, a Anta de Pêro do Moço (Figura nº 2), datada 

do III milénio. 

Por todo o concelho encontram-se vestígios da Idade do 

Figura nº 2 Anta da Pêra do Moço. 
Fonte: Câmara Municipal da 

Guarda 
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Bronze e do Ferro, em sítios com uma defensibilidade natural, dominando vastos vales. Esta 

presença está, sem dúvida, relacionada com a prática da mineração, nomeadamente do ferro e de 

chumbo, e o controlo das portelas naturais do minério. Do séc. V (a. C.) sobrevivem vestígios 

de povoados protegidos por muralhas no cimo das montanhas. 

Nos primeiros séculos da romanização da Península Ibérica, habitavam a região da 

Guarda povos lusitanos. De entre os mesmos encontravam-se os Igaeditani e os Lancienses 

Oppidani. Durante muito tempo os historiadores julgavam que a civitas Igaeditanorum 

(Egitânia) se localizava na Guarda, no entanto sabe-se agora a certeza da localização da Egitânia 

em Idanha-a-Velha. Sabendo que o nome de Guarda terá sido uma derivação de um castro 

sobranceiro ao rio Mondego, o Castro do Tintinolho, identificada como a Ward visigótica.  

Em período medieval, a Guarda faria parte de uma malha de fortificações, sendo uma 

das mais importantes na escala hierárquica. Desta malha faziam parte outros castelos que teriam 

como função a defesa da fronteira com Castela e Leão e da portela natural de travessia da Serra 

da Estrela. Do Castelo da Guarda é possível um contacto visual com outras fortificações, como 

o Castro do Jarmelo, Celorico da Beira e Trancoso entre outros.  

Dizem os historiadores que em Novembro de 1199 D. Sancho I, 

(Figura nº 3) – O Povoador, 2º Rei de Portugal concede Foral à Guarda, 

visando o seu desenvolvimento e prosperidade, assim como a organização 

e defesa da fronteira da Beira contra os Reinos da Meseta do Centro da 

Península Ibérica, primeiro, o Reino de Leão, depois Castela e finalmente 

Espanha. Foi este propósito que lhe deu o nome de Cidade da Guarda. 

Após a criação da Diocese da Guarda com a autorização do Papa 

Inocêncio III deu-se a transferência da antiga Diocese Visigótica da 

Egitânia para a Guarda. 

O património Arquitetónico e Cultural é rico e único: a Sé Catedral, o Centro Histórico, 

as Portas da Cidade, o Paço Episcopal, o Museu (antigo Seminário do séc. XVII), os Solares, as 

Igrejas da Misericórdia e de S. Vicente, a Torre de Menagem, o Arquivo Distrital (antigo 

Convento de S. Francisco, do séc. XIII), Praça Velha e a Judiaria são alguns dos locais mais 

importantes da Cidade da Guarda.  

 

  

Figura nº 3 D. Sancho I. 
Fonte: Câmara 

Municipal da Guarda 
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1.2.  Agrupamento de Escolas da Sé 

 

O Agrupamento de Escolas da Sé está sedeado na Escola Secundária da Sé.  

Para além desta, fazem parte do Agrupamento os seguintes Jardins-de-Infância e Escolas Ensino 

Básico, do 1º, 2º e 3º Ciclos: 

 Escola do 2º e 3º Ciclos de São Miguel; 

 Escola do 2º e 3º Ciclos Carolina Beatriz Ângelo;  

 Escola do 1º Ciclo de Alfarazes;  

 Escola do 1º do Bairro da Luz;  

 Escola do 1º Ciclo da Póvoa do Mileu;  

 Escola do 1º Ciclo do Bairro do Pinheiro;  

 Escola do 1º Ciclo do Rio Diz;  

 Escola do 1º Ciclo da Guarda-gare;  

 Escola do 1º Ciclo e JI do Centro Escolar da Sequeira;  

 Jardim de Infância de São Miguel; 

 Jardim de Infância de Alfarazes;  

 Jardim de Infância do Bairro da Luz; 

 Jardim de Infância da Póvoa do Mileu;  

 Jardim de Infância do Bairro do Pinheiro. 

 

É de salientar que só se fará referência ao Jardim de Infância de Alfarazes, pois foi onde 

decorreu a PES I.  

Este é o nono ano de funcionamento deste Jardim de Infância nas novas instalações no 

bairro Srª dos Remédios, as quais pertencem à Junta de Freguesia da Sé. Este bairro cresceu há 

cerca de 26 anos a partir de um pequeno conjunto de habitações situadas na estrada principal de 

acesso a este bairro; é essencialmente um bairro habitacional e carateriza-se pela sua 

proximidade, a Oeste, da Escola Secundária da Sé, e, a Este, do complexo de Piscinas 

Municipais e da superfície comercial Intermarchê. A mancha residencial é apenas quebrada pela 

existência de alguns cafés, um restaurante e pelo edifício do Ministério da Agricultura, ao lado 

do qual se encontra em construção um polidesportivo coberto; no centro existe um espaço verde 

com um pequeno parque infantil. Possui muito boa acessibilidade a qualquer ponto da cidade 

através da VICEG, que contorna completamente o bairro nas partes Este e Sul, e dista cerca de 

500m do Centro Coordenador de Transportes da Guarda. A construção mais recente deste 

bairro, que está praticamente preenchido em termos urbanísticos, é precisamente o edifício que 

engloba a Creche “O Castelo” e o Jardim de Infância de Alfarazes, que foi concluído em Julho 

de 2006. 
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Contrastando com as caraterísticas rurais de Alfarazes o bairro Srª dos Remédios é um 

bairro urbano; é habitado essencialmente por pessoas que estão no ativo e muitos dos habitantes, 

por motivos profissionais, só regressam a casa no final do dia, pese embora a boa acessibilidade 

deste bairro aos vários pontos da cidade. 

 

1.2.1. O Jardim de Infância de Alfarazes 

 

As atuais instalações do Jardim de 

Infância de Alfarazes (Figura nº 4) ocupam o 

rés-do-chão do edifício da Creche e Jardim de 

Infância “O Castelo” e caraterizam-se por: 

 Um hall de entrada; 

 Um gabinete da direção, onde está 

instalado o telefone; 

 Um salão polivalente; 

 Três salas de atividades, uma para 

crianças dos 3/ 4 anos, outra para 

crianças dos 4/5 anos e a terceira para crianças dos 5/6 anos. Cada sala de atividades 

possui instalações sanitárias próprias e adaptadas a crianças com limitações motoras; 

 Uma sala de vídeo/ informática;  

 Uma sala de educadoras, com instalações sanitárias próprias; 

 Um refeitório;  

 Uma casa de banho para adultos e adaptada para pessoas com limitações motoras; 

 Um amplo corredor de acesso a todas estas divisões. 

 

Para além destas divisões o Jardim de Infância ainda possui na “cave”: 

 Uma arrecadação para material pedagógico e de desgaste; 

 Uma arrecadação para produtos e equipamentos de limpeza; 

 Um salão de atividades essencialmente destinado a atividades de expressão motora, 

dramática,… e festas (comum à creche “O Castelo”); 

 Instalações sanitárias para crianças e adultos (comuns à creche “O Castelo”). 

 

 Na fachada do edifício existe um espaço de recreio exterior com uma zona de areão e 

outra com piso antichoque equipada com duas estruturas de exterior – um escorrega e dois 

baloiços – que se destinam às crianças mais crescidas. Na lateral esquerda do edifício existe um 

outro espaço de recreio exterior com uma zona de relva e outra com piso antichoque com cinco 

Figura nº 4 Jardim de Infância de Alfarazes. Fonte: 
própria 
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estruturas de exterior – um baloiço-cesto, um escorrega e três túneis com cabeça de animal – 

que se destinam às crianças mais pequenas. Na lateral direita do edifício existe um espaço 

exterior, contíguo à sala dos 3 anos, com uma zona de relva sintética e outra com piso 

antichoque com três estruturas de exterior – uma casinha, um escorrega e um balancé com 

quatro assentos. Por se tratar de instalações recentemente construídas, as condições são 

excelentes, quer a nível de arejamento, luz natural, luz artificial, aquecimento e segurança; no 

entanto verifica-se que no verão as salas dos 4 anos e 5 anos tornam-se excessivamente quentes 

devido à falta de persianas que bloqueiem a entrada do sol. Possui alarme e extintores para o 

caso de incêndio e luzes internas de sinalização permanente.  

O Jardim de Infância foi também equipado com os seguintes equipamentos: 

 Um telefone; 

 Um televisor; 

 Um vídeogravador; 

 Um leitor de DVD; 

 Três rádiogravadores; 

 Quatro computadores; 

 Quatro impressoras. 

 

Possui ainda os seguintes eletrodomésticos, oferecidos pela Fundação da DELTA Cafés 

como resposta a uma solicitação das educadoras desta instituição para a realização de sessões de 

culinária com as crianças: 

 Um frigorífico de duas portas; 

 Um forno elétrico; 

 Um micro-ondas; 

 Uma placa elétrica; 

 Uma batedeira elétrica. 

     

 

1.2.1.1. A Sala de Atividades 

 

A sala de atividades é o espaço mais frequentado pelas crianças, durante um maior 

período de tempo, e também considerado o mais importante, pois é nesta que tudo se desenrola, 

a aprendizagem, a interação entre crianças e entre estas e a educadora. Esta interação é 

fundamental. Segundo Brickman e Taylor (1991) interação é o diálogo verbal ou não verbal 

que surge quando os adultos brincam ou comunicam com crianças (p.27). Segundo Oliveira-

Formosinho e Formosinho (2011, p. 30) as interações adulto-criança são uma tão importante 
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dimensão da pedagogia que a análise do estilo dessas interações nos permite determinar se 

estamos perante uma pedagogia transmissiva ou uma pedagogia participativa. É, neste 

contexto, que o educador desempenha um papel crucial no desenrolar das diversas interações, 

nomeadamente apoiar o prazer que as crianças têm através do contato com outras pessoas, 

materiais e ideias, sendo a brincadeira a atividade mais natural das crianças e aquela em que os 

adultos as podem encorajar, participando ativamente nas suas aprendizagens (Brickman & 

Taylor, 1991).  

A partilha da gestão e da organização do trabalho leva o educador a encorajar as 

crianças a fazerem escolhas com significado, sendo o diálogo intencional e o meio utilizado. 

Esta ideia pressupõe que a criança é um ser com agência e que o adulto deve ser o seu 

agenciador. Como referem Oliveira-Formosinho e Formosinho (2011, p. 31), mediar a agência 

da criança exige a ética de reconhecer que a participação ativa da criança na aprendizagem 

depende do contexto educativo e dos processos que desenvolve. Segundo Barnes (2000, citado 

por Oliveira-Formosinho, 2007, p. 31), dispor de agência significa ter poder e capacidade, que 

através do seu exercício, tornam o individuo como uma entidade ativa que constantemente 

intervém no curso dos acontecimentos à sua volta.  

O papel do adulto é sem dúvida, escutar e compreender as crianças, procurando apoia-

las. Agir intencionalmente, de forma a apoiar e a acompanhar as crianças nas suas atividades e 

projetos, é um princípio que o adulto deve ter presente e expressar no dia-a-dia da sua ação. Este 

processo implica que o adulto assuma uma atitude reflexiva face às ações das crianças, 

considerando que, apoiar não é sinónimo de ajudar, mas antes de orientar conduzindo-a assim a 

uma prática reflexiva. 

É na sala de atividades que são expostas as dificuldades existentes e onde decorre o ato 

educativo. 

Nesta área a educadora conhece as crianças através da observação permanente e as 

crianças conhecem a educadora. Dentro da sala de atividades todos aprendem, quer a educadora 

quer as crianças, pois a aprendizagem é um processo contínuo e que ocorre em qualquer lugar. 

A sala de atividades apresenta as condições necessárias para que a educadora e as 

crianças se sintam à vontade para trabalhar, desenvolvendo assim o processo de ensino-

aprendizagem. As estruturas na sala de atividades influenciam as ideias e as ações das crianças e 

ajudam a determinar o seu grau de participação e envolvimento. 

É um espaço que se encontra equipado com mobiliário moderno, logo possui as 

condições necessárias para o decorrer do processo de ensino-aprendizagem e um ambiente 

acolhedor. 

Adaptando o entendimento de Alarcão, acerca do professor, ao educador, 

 para bem desempenhar a seu papel (ao educador) exige-se-lhe que seja 

genuíno, que tenha opiniões positiva a respeito de si próprio e dos outros, que 
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seja empático, ele próprio também um aluno, capaz de criar bom clima, de ir 

ao encontro das necessidades dos outros de descarregar o excedente de 

energias, de libertar tensões, de ajudar os outros a aprender (Tavares, J. & 

Alarcão, M.; 2002; p. 15).  

Esta área e tudo o que a compõe assumem grande relevância para as crianças. É aqui, que 

em atividades promovidas intencionalmente pelo educador, as crianças se desenvolvem no 

contexto da socialização, que realizam aprendizagens cooperadas e que aprendem a participar 

na elaboração de normas e regras.  

A organização dos espaços na sala é também consequência da intenção educativa e da 

dinâmica de grupo, tendo em conta a sua funcionalidade e finalidade dos materiais educativos, 

tal como preconizam as Orientações Curriculares (1997). A disposição ordenada destes, a sua 

diversidade e acessibilidade são condições para que a criança os utilize, tirando partido disso, e 

apreenda regras de utilização e de sã convivência. 

A identificação dos materiais é também ela relevante. Colocar etiquetas ou rótulos, quer 

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

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

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

arrumar. 

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

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

para os adultos como para as crianças. 

A sala possui janelas de grandes dimensões o que a torna muito luminosa.  

Assim, a sala apresenta-se dividida por diversas áreas: 

 O espaço dos jogos de mesa (Figura nº 5) está a um dos cantos da sala. Aqui, as 

crianças podem jogar vários jogos, como puzzles ou legos, ou realizar alguns trabalhos 

em que seja necessária a mesa. Possui um móvel com várias divisões, com os diversos 

jogos de mesa, promovendo a autonomia da criança, hábitos de arrumação e 

organização. Este móvel dispõe-se à altura das crianças para facilitar o alcance dos 

jogos e dos materiais.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura nº 5 Espaço dos Jogos de Mesa. 
Fonte: Própria 
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 Jogar é aprender, comunicar, imaginar, cooperar, ser feliz. 

 A temática do jogo insere-se na área da expressão e comunicação. Deste modo, na 

área dos jogos houve muito interação com as crianças com vista a compreender a 

importância que estes têm sendo um instrumento imprescindível no método de 

aprendizagem na criança. 

 Muitos brinquedos (jogos) ensinam a criança a distinguir formas e cores a observar 

as semelhanças entre objetos, a ampliar o vocabulário ou outras capacidades. Este é 

uma experiência útil e necessária pois sendo recreativa contém estímulos que favorecem 

o seu desenvolvimento.  

 Jean Chateau (1967, sp) afirma: uma criança que não sabe brincar, é um adulto que 

não sabe pensar. É hoje unanimemente reconhecida a ideia de que a criança precisa de 

brincar para “crescer” e brincar não é sinónimo de “entreter” mas sim de desenvolver. 

 

 O espaço da reunião (Figura nº 6) é onde todos se reúnem para dialogar, marcar as 

presenças e a data. Também serve para a execução de jogos de construção. Possui 

quatro quadros: o de registo das presenças, o calendário, o dia do mês e o tempo. Várias 

almofadas onde os alunos se sentam sendo estas transportáveis, podendo adaptar-se ao 

espaço e às atividades propostas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A área do diálogo é de extrema importância, pois é um momento muito 

especial. É um local que oferece condições favoráveis para captar a atenção das 

crianças, onde se desenrolam momentos de socialização, comunicação entre as crianças 

e entre criança/criança; criança/educadora e criança/outro agente educativo. 

Este espaço/ momento é um reforço para o desenvolvimento da linguagem oral. 

Tal como preconizam nas Orientações Curriculares (1997, p. 67) é no clima de 

comunicação criado pelo educador que a criança irá dominando a linguagem, 

Figura nº 6 Espaço da Reunião. Fonte: Própria 
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alargando o seu vocabulário, construindo frases mais corretas e complexas, adquirindo 

um maior domínio da expressão e da comunicação. Nesta área desfrutam-se momentos 

de atenção, respeito pelo outro e aquisição de conhecimento.  

Ainda segundo as Orientações Curriculares (1997, p. 36) a participação de 

cada criança e do grupo no processo educativo através de oportunidades de 

cooperação, decisão em comum de regras coletivas indispensáveis à vida social e 

distribuição de tarefas necessárias à vida coletiva constituem experiências de vida 

democrática proporcionadas pelo grupo. 

A permanência na área do diálogo quer seja a ouvir uma história/ conto, quer 

seja a conversar/dialogar é o momento do dia que a criança desenvolve a 

comunicação/expressão.  

 

 O espaço do faz de conta (Figura nº 7) é pequena mas funcional, nela existem vários 

materiais de plástico e de madeira, permitindo às crianças brincar ao faz-de-conta. 

Trata-se de uma composição de objetos pertencentes às várias divisões da casa, onde a 

criança pode criar e recriar situações diversas, desenvolvendo-se como pessoa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como refere Chiaradia (2010, p. 8) a expressão faz de conta é utilizada com o 

sentido de ser uma conduta lúdica da criança que recorre à expressão dramática, à 

fantasia e à imaginação. O ato de brincar propicia uma série de experiências mentais, 

emocionais e motoras fundamentais às crianças. Os processos de aprendizagem e 

desenvolvimento, embora sejam dimensões diferentes, estão intimamente relacionados 

entre si e ao meio.  

Piaget (2008) expõe que para conhecer um objeto a criança precisa agir sobre 

ele e fazer a imagem do mesmo. A criança age sobre o objeto a partir de suas estruturas 

internas e é a ação e a coordenação das ações que constrói essas estruturas.    

Figura nº 7 Espaço do Faz-de-Conta. Fonte: Própria 
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 O espaço do computador (Figura nº 8) possui um computador, permitindo apenas que 

duas crianças, de cada vez, usufruam desta área. No que diz respeito ao software, as 

crianças podem jogar diversos jogos, construir puzzles, iniciando-se de forma lúdica em 

aprendizagens que usará no 1º Ciclo nas áreas de conteúdo de Matemática, de Língua 

Portuguesa e Estudo do Meio. Através destes jogos, desenvolvem ainda o raciocínio, a 

destreza mental e a memorização, entre outros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo Piaget (1972, p.14) a inteligência surge de um processo evolutivo no 

qual muitos fatores devem ter tempo para encontrar o seu equilíbrio. Nesse caso o 

computador pode ser visto como uma ferramenta pedagógica para criar um ambiente 

interativo que proporcione à criança, investigar, jogar jogos interativos para criar o seu 

próprio conhecimento.  

De acordo com a visão de Zacharias (2005), citado por Rosa (s.d) os softwares 

educacionais devem possibilitar às crianças condições para elaborar formas de 

representação em níveis diferenciados; estabelecer relações entre as suas ações e as 

consequências resultantes; permitir antecipações de ações; desenvolver o planeamento 

sequencial de ações e contribuir para o avança da criança na construção de conceitos 

como a ordenação e seriação.   

 

 O espaço da Leitura (Figura nº 9) contém uma mesa e uma coleção de livros de géneros 

e formas variadas, com texturas e ilustrações diferentes. São sobretudo livros com 

histórias de texto narrativo, de texto poético e de contos. A disposição destes vai 

variando, alternando a sua exposição na estante, onde as crianças acedem com 

facilidade. Através do contato com os livros, as crianças iniciam-se na leitura, na 

Figura nº 8 Espaço do Computador. Fonte: Própria 
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escrita, estimulam a imaginação e a criatividade. Este é um espaço privilegiado para 

esse contacto direto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com as histórias, a criança pode enriquecer e alimentar a sua imaginação, aumentar 

o seu vocabulário, a sua autoidentificação, desenvolver o raciocínio lógico, a memória, 

estimular o espírito crítico, vivenciar momentos de humor, diversão, satisfazer a sua 

curiosidade e adquirir valores para a sua vida. Como refere Machado (1994), a ato de contar 

histórias permanece tão ligado à vida e ao imaginário que o ato de contar, narrar e recontar, 

torna-se um impulso natural do ser humano. 

Para além de ajudar na formação das crianças, estimula-as a tornarem-se leitores, 

abrindo caminho para um mundo infinito de descobertas e de compreensão do mesmo. A 

atividade de ler e contar histórias permite o alargamento do vocabulário da criança e a 

construção de novos significados, contribuindo para aumentar os seus conhecimentos sobre 

todos os aspetos da língua.  

Formar leitores é uma tarefa que começa com o nascimento e antes da escola 

formal. Considera-se que o jardim-de-infância deve proporcionar experiências literárias 

diversificadas e ricas para a construção de leitores. É na família que a criança deve despertar 

o interesse pela leitura, pois é ela o processo educativo. 

Nas sessões de expressão motora, as histórias e contos tornam-se uma estratégia 

para facilitar a exploração de novos desafios e, principalmente, na parte de relaxamento, 

sendo a compreensão das suas próprias emoções importante para o processo de 

socialização. Ajuda as crianças a controlar a forma como mostram os seus sentimentos e a 

serem sensíveis aos sentimentos dos outros. (Papalia, 2006, p.353).  

Figura nº 9 Espaço da Leitura. Fonte: Própria 
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Sempre que a criança ouve uma história, extravasa a sua fantasia e, além de 

incentivar a sua criatividade, tal permite explicar e incutir modelos de ação, que a criança 

incorpora na sua relação com o meio social, ao mesmo tempo que constrói conhecimentos. 

É através dos livros, que as crianças descobrem o prazer da leitura e desenvolvem a 

sensibilidade estética. Por isso, os livros devem ser escolhidos segundo critérios de estética 

literária e plástica. As histórias lidas ou contadas pelo educador, recontadas e inventadas 

pelas crianças, de memória ou a partir de imagens, são um meio de abordar o texto narrativo 

que, para além de outras formas de exploração, noutros domínios de expressão, suscitam o 

desejo de aprender a ler. Mas, para além de livros de literatura infantil em prosa e poesia, 

são ainda indispensáveis, na educação pré-escolar outro tipo de livros, como dicionários, 

enciclopédias, e também jornais, revistas, etc. - pois dispor de uma grande variedade de 

textos e formas de escrita é uma forma de ir apreendendo as suas funções.  

O modo como o educador lê para as crianças e utiliza os diferentes tipos de texto 

constituem exemplos de como e para que serve ler. Na leitura de uma história o educador 

pode partilhar com as crianças as suas estratégias de leitura, por exemplo, ler o título para 

que as crianças possam dizer do que se trata a história, propor que prevejam o que vai 

acontecer a seguir, identificar os nomes e as atividades das personagens… 

Cabe assim ao educador proporcionar o contato com diversos tipos de texto escrito 

que levam a criança a compreender a necessidade e as funções da escrita, favorecendo a 

emergência do código escrito. A forma como o educador utiliza e se relaciona com a escrita 

é fundamental para incentivar as crianças a interessarem-se e a evoluírem neste domínio. 

 

 O espaço da Expressão Plástica, (Figuras nº 10 e 11) aqui, as crianças desenham, e 

realizam fichas de atividade ou outras tarefas de Expressão Plástica. Este espaço possui 

quatro mesas, um cavalete com vários materiais de pintura e um móvel, da altura das 

crianças, com várias divisões repletas de materiais como lápis de cor, canetas de feltro, 

borrachas, afias, folhas de papel, entre outros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nº 10 Espaço da Expressão Plástica. Fonte 
Própria 
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O desenho integra-se na área da expressão plástica implicando com a área da 

expressão motora (motricidade fina). As atividades de expressão plástica são de iniciativa 

da criança que exterioriza espontaneamente imagens que interiormente construiu (OCEPE, 

1997, p. 61). 

Desta forma, o desenho é uma das manifestações do desenvolvimento da criança, a 

afetividade, o pensamento e a motricidade. Entender como a criança desenha, permite 

entender o seu desenvolvimento global. 

A evolução do desenho associa-se com o processo de desenvolvimento, passando 

por etapas, que caracterizam a maneira da criança se situar no mundo. Melhor que a fala, os 

desenhos podem expressar subtilezas do intelectual e afetividade que estão além do poder 

ou liberdade de expressão (Di Leo, 1985; p.13). 

Assim a partir do desenho infantil pretende-se que a criança, expresse livremente 

através de imagens espontâneas as próprias vivências, adquira hábitos de observação visual 

e retentiva das linhas e forma dos objetos, crie imagens a partir das diferentes estimulações 

ambientais, alcance uma progressiva habilidade e habilidade manual, obtenha um 

progressivo controlo da motricidade fina, identifique as diferentes cores. O desenho torna-se 

assim numa atividade bastante enriquecedora para a criança como defendem os autores 

anteriormente referidos mas também outros são desta opinião. 

 

São variados os quadros expostos na sala para que a criança registe aspetos relacionados 

com o seu quotidiano como por exemplo – o quadro de presenças, o quadro do calendário, o 

quadro do dia e o quadro do tempo.   

Quadro de presenças (Figura nº 12) situado no espaço da reunião. A caneta amarela é 

aquela com que o chefe do dia marca a presença, a preta serve para as restantes crianças 

marcarem as presenças. 

  

Figura nº 11 Espaço da Expressão Plástica. 
Fonte Própria 
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O quadro do calendário (Figuras nº 13 e 14) está em frente ao das presenças. É um 

quadro branco onde são colocados elementos que possuem íman. É subdividido em partes que 

representam o dia, o dia da semana, o mês, o ano, as estações do ano e os meses do ano que elas 

abrangem, sendo selecionada aquela que está em vigor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nº 12 Quadro das Presenças. Fonte Própria 

Figura nº 13 Quadro do Calendário. Fonte Própria 

Figura nº 14 Quadro do Dia. Fonte Própria 
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Junto ao quadro das presenças encontra-se o quadro do tempo (Figura nº 15), neste é 

marcado o tempo que faz no respetivo dia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como referem as OCEPE (1997, p. 36) os quadros de presenças, quadro do tempo e 

outros, podem facilitar a organização e a tomada de consciência de pertença a um grupo e, 

ainda, a atenção e o respeito pelo outro. No domínio da matemática a criança vai construindo a 

noção de número, também a área de conhecimento do mundo permite aprofundar os 

conhecimentos de meteorologia (vento, chuva, etc.). Já a linguagem escrita dá a oportunidade de 

“imitar” a escrita como por exemplo quando escrevem o nome deles.  

 

Junto ao espaço da leitura encontra-se uma girafa com as alturas das crianças (Figura nº 

16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nº 15 Quadro do Tempo. Fonte Própria 

Figura nº 16 Altura das crianças. Fonte: Própria 
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As paredes da sala estão decoradas com trabalhos realizados pelas crianças. Na parede 

do lado esquerdo (Figura nº 17) encontra-se um espaço destinado às estações do ano, que é 

alterado consoante a estação em que nos encontramos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nas paredes do lado direito (Figura nº 18) e da frente (Figura nº 19) encontram-se 

trabalhos realizados pelas crianças. A exposição destes é importante para a criança pois, torna-

se um incentivo e um orgulho de poder ver os seus trabalhos expostos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nº 17 Parede do Lado Esquerdo. Fonte: 
Própria 

Figura nº 18 Parede do Lado Direito. Fonte: Própria 

Figura nº 19 Parede da Frente. Fonte: Própria 
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1.2.1.2. Caraterização do Grupo 

 

 

Podemos constatar o quanto é fulcral para o desenvolvimento do trabalho da 

educadora/docente, conhecer a turma com que trabalha, conhecer as crianças/alunos, os seus 

gostos, as dificuldades que estas enfrentam e também se possível, ter uma noção do ambiente 

familiar de cada criança, para que assim seja possível adequar as suas estratégias e métodos ao 

grupo/turma. Nesta sequência surge, assim a importância e a necessidade de caraterizar o 

grupo/turma. 

Tal como reitera Tavares e Alarcão (2005), o desenvolvimento humano pressupõe uma 

estrutura humana, estrutura da personalidade, que se desenvolve no tempo, de um modo 

progressivo, diferencial e globalizante o que possibilita a divisão do desenvolvimento em 

estádios ou fases. 

Uma das primeiras questões que podem surgir, é o que se entende por estádio? Segundo 

os autores anteriormente referidos trata-se de uma fase ou período através do qual se pretende 

determinar onde é que uma criança se encontra, num determinado momento da sua evolução. 

O estádio insere-se no tempo como uma determinada fase do desenvolvimento 

humano, mas não assenta necessariamente no conceito de idade. O estádio 

pressupõe, por parte do sujeito, uma determinada estrutura que lhe permite 

realizar um determinado número de tarefas ou atividades que, sem a sua 

aquisição, não seriam possíveis. (p.33) 

 

A faixa etária das crianças em análise é de 4 anos.  

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

pertinente que se caraterize a fase em que as crianças se encontram, na perspetiva de alguns 

autores influentes na área da psicologia. 

Segundo Papalia, Olds e Feldman (2006) estas crianças encontram-se na segunda 

infância, sendo caraterizada em três domínios diferentes: o desenvolvimento físico; o 

desenvolvimento cognitivo e o desenvolvimento psicossocial. Relativamente ao desenvolvimento 

físico prescreve que o crescimento é constante; o corpo torna-se mais delgado e as proporções, 

mais semelhantes às do adulto; o apetite diminui e os problemas de sono são mais comuns; a 

preferência do uso das mãos manifesta-se e as habilidades motoras gerais e refinadas, e a força 

aumentam. Quanto ao desenvolvimento cognitivo refere que o pensamento é um pouco 

egocêntrico, mas a compreensão do ponto de vista dos outros aumenta; a imaturidade cognitiva 

produz ideias ilógicas sobre o mundo; a memória e a linguagem melhoram; a inteligência torna-

se mais previsível e a experiência na pré-escola é comum. No que concerne ao desenvolvimento 

psicossocial, o autoconceito e a compreensão das emoções tornam-se mais complexos; a auto-
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estima é global; aumenta a independência, a iniciativa e o autocontrole; desenvolve-se a 

identidade de género; as brincadeiras tornam-se mais imaginativas, mais complexas e 

geralmente mais sociais; altruísmo, agressividade e medo tornam-se mais comuns e a família 

ainda é o foco da vida social, mas as outras crianças tornam-se mais importantes.  

Piaget (1979) considera quatro períodos no processo evolutivo da espécie humana. São 

eles: 

 Estádio Sensório-Motor (0 a 2 anos) 

 Estádio Pré-Operatório (2 a 7 anos) 

 Estádio das Operações Concretas (7 a 11 ou 12 anos) 

 Estádio das Operações Formais (11 ou 12 anos em diante) 

Cada um desses estádios é caraterizado por formas diferentes de organização mental que 

possibilitam as diferentes maneiras do indivíduo se relacionar com a realidade que o rodeia 

(Coll e Gillièron, 1987). De forma geral, todos os indivíduos vivenciam estes quatro períodos na 

mesma sequência, no entanto o início e o fim de cada um deles pode sofrer alterações em função 

das caraterísticas da estrutura biológica de cada indivíduo e da riqueza (ou não) dos estímulos 

proporcionados pelo meio ambiente em que ele estiver inserido.  

Dado que o grupo em questão se encontra no Estádio Pré-Operatório, abordaremos as 

principais caraterísticas deste período. 

Assim poderemos afirmar que nesse período a função simbólica é uma das mais 

importantes conquistas deste estádio, pois representa os objetos mentalmente ou os 

acontecimentos que não ocorrem no presente através de símbolos. A principal função simbólica 

é a linguagem: as palavras, as frases que representam situações, objetos e ações. É um 

pensamento intuitivo com base na perceção dos dados sensoriais.  

Além disso, conforme preconiza La Taille (2003) a emergência da linguagem acarreta 

modificações importantes em aspetos cognitivos, afetivos e sociais da criança, uma vez que ela 

possibilita as interações interindividuais e significados à realidade. Tanto é assim, que a 

aceleração do alcance do pensamento neste estágio do desenvolvimento, é atribuída, em grande 

parte, às possibilidades de contatos interindividuais fornecidos pela linguagem. 

Uma das caraterísticas deste período é o egocentrismo que consiste na concentração de 

impedir a compreensão da realidade, vendo só a sua forma de compreender a realidade. 

Predomina uma visão unilateral e superficial da realidade que é encarada como um pensamento 

mágico. 

Por sua vez Freud (s.d.) considera cinco etapas de desenvolvimento, que denominou: 

 Fase Oral (0 a 12 meses) 

 Fase Anal (1 a 3 anos) 

 Fase Fálica (3 a 5 anos) 
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 Fase de Latência (6 a 12 anos) 

 Fase Genital (depois da puberdade) 

 

Segundo Freud (s.d.), o impulso sexual e a procura do prazer erótico determinam de 

forma poderosa o desenvolvimento afetivo do ser humano. Em cada fase a fonte de satisfação 

sexual é uma zona diferente do corpo (zona erógena) ou, a rigor, uma diferente orientação da 

libido (a energia das pulsões sexuais).  

As crianças em causa encontram-se na Fase Fálica. Durante este período, os órgãos 

genitais tornam-se o centro da atividade erótica da criança através da autoestimulação. É neste 

período que surge o complexo de Édipo, que consiste na atração da criança pelo progenitor do 

sexo oposto e agressividade para com o progenitor do mesmo sexo. A identificação leva a 

criança a adotar os seus comportamentos, valores e atitudes. É a sua interiorização que conduz à 

formação do superego. 

Segundo a teoria do desenvolvimento psicossocial de Erik Erikson (1976) o crescimento 

psicológico ocorre através de estádios e fases, não ocorre ao acaso e depende da interação da 

pessoa com o meio que a rodeia. Cada estádio é atravessado por uma crise psicossocial entre 

uma vertente positiva e uma vertente negativa. As duas vertentes são necessárias, mas é 

essencial que se sobreponha a positiva. A forma como cada crise é ultrapassada ao longo de 

todos os estádios irá influenciar a capacidade para se resolverem conflitos inerentes à vida.  

Esta teoria concebe o desenvolvimento em oito estádios (1950): 

 Confiança/Desconfiada (0-18 meses) 

 Autonomia/Dúvida e Vergonha (18 meses e os 3 anos) 

 Iniciativa/Culpa (3 a 6 anos) 

 Produtividade/Inferioridade (6-12 anos) 

 Identidade/Confusão e Identidade (12 aos 18 anos) 

 Intimidade/Isolamento (25 e os 40 anos) 

 Generatividade/Estagnação (35-60 anos) 

 Integridade/Desespero (ocorre a partir dos 60 anos) 

 

Segundo Erikson (1976), os alunos, deste estudo, inserem-se no Estádio 

Iniciativa/Culpa. Nesta fase a criança encontra-se nitidamente mais avançada e mais organizada 

tanto a nível físico como mental. É a capacidade de planejar as suas tarefas e metas a atingir que 

a define como autónoma e por consequência a introduz nesta etapa. No entanto este estágio 

define-se também como perigoso, pois a criança busca exaustivamente e de uma forma 

entusiasta atingir as suas metas que implicam fantasias genitais e o uso de meios agressivos a 

manipulativos para alcançar a essas metas.  
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A criança encontra-se num estado de ansiedade porque quer aprender bem e a partir 

daqui amplia o seu sentido de obrigação e desempenho. A sua principal atividade é o brincar e o 

propósito é a virtude que surge neste estágio de desenvolvimento. Este chamado propósito 

define-se como o resultado do seu brincar, das suas tentativas e dos seus fracassos.  

Para além dos jogos físicos com os seus brinquedos ela constrói também os chamados 

jogos mentais tentando imitar os adultos e entrando no mundo do faz de conta. O objetivo deste 

jogo é tentar perceber até que ponto ela pode ser como eles. O poder da imaginação e a forma 

desinibida como o faz é fulcral para o desenvolvimento da criança.  

Já para Kohlberg (s.d.), citado por Sprinthall (1993), existem seis estágios no 

desenvolvimento moral, dividido em três níveis. 

1º Nível Pré-Convencional 

A moralidade da criança é marcada pelas consequências dos seus atos: punição ou 

recompensa, elogio ou castigo, e baseia-se no poder físico (de punir ou recompensar) daqueles 

que estipulam as normas. 

 Estádio 1 – Orientação para a punição e obediência (1993, p. 171) 

O que determina a bondade ou maldade de um ato são as consequências físicas 

do ato (punição). Respeita-se a ordem apensas por medo à punição, e não se 

tem consciência nenhuma do valor e do significado humano das regras. 

 Estádio 2 – Individualismo e troca instrumental (1993, p. 171) 

A ação justa é aquela que satisfaz as minhas necessidades, a que me gera 

recompensa e prazer, e, ocasionalmente aos outros. As relações humanas são 

vistas como trocas comerciais. Mais ou menos assim “Tu gratificas-me e eu 

gratifico-te”. A pessoa tenta obter recompensas pelas suas ações. 

 

2º Nível Convencional 

Neste nível a manutenção das espectativas da família, do grupo, da nação, da sociedade 

é vista como válida em si mesma e sem muitos questionamentos ou porquês. É uma atitude de 

conformidade com a ordem social, mas também uma atitude de lealdade e amor à família, ao 

grupo, ao social. 

 Estágio 3 – Espectativas interpessoais mútuas, relacionamento e conformidade 

interpessoal. (1993, p. 174) 

É bom aquele comportamento que agrada aos outros e por eles é aprovado. De 

certa forma, é bom o que é socialmente aceite, aquilo que segue o padrão. O 

comportamento é muitas vezes julgado com base na intenção, e a intenção 

torna-se pela primeira vez importante. É a busca do desejo de aprovação 

familiar e social. 
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 Estágio 4 – Sistema e consciência social, manutenção da lei e da ordem. (1993, 

p. 174) 

Há o desenvolvimento da noção de dever, de comportamento correto, de 

cumprir a própria obrigação. Há o desejo de manter a ordem social 

especificamente pelo desejo de mantê-la, isto, é por que isso é justo. 

 

3º Nível Pós-Convencional 

Há um esforço do indivíduo para definir os valores morais, para definir consciente e 

livremente o que é certo e o que é errado, e porquê… Prescinde-se muitas vezes da autoridade 

dos grupos e das pessoas que mantém a autoridade sobre os princípios morais.  

 Estágio 5 – Contrato social ou direitos individuais democraticamente aceites. 

(1993, p. 175) 

É a tomada da consciência da existência do outro, da maioria, do bem comum, 

dos direitos humanos… A ação justa é a ação que leva em conta os direitos 

gerais do indivíduo, isto é, o bem comum. Valores pessoais são claramente 

considerados relativos, é a lei da maioria e da utilidade social.  

 Estádio 6 – Princípios éticos universais. (1993, p. 175) 

O justo e o correto são definidos pela decisão da consciência de acordo com os 

princípios éticos escolhidos e baseados na compreensão lógica, universalidade, 

coerência, solidariedade universal. Guia-se por princípios universais de justiça, 

de reciprocidade, de igualdade de direitos, de respeito pela dignidade dos seres 

humanos, por um profundo altruísmo, pela fraternidade. Os padrões próprios 

de justiça têm mais peso do que as regras e leis existentes na sociedade.  

 

O grupo em estudo situa-se no 1º. Nível Pré-Convencional.  

Assim atendendo aos níveis/estádios em que as crianças se encontram foram 

desenvolvidas ao longo deste semestre atividades diversificadas no sentido de estimular o 

interesse das crianças e desenvolver o gosto pelo trabalho. Criou-se um ambiente agradável e 

propício ao desenvolvimento das capacidades de cada criança e ao desabrochar harmonioso da 

sua personalidade. Respeitou-se cada uma das crianças na sua individualidade, gostos, ritmos e 

motivações. Desenvolveu-se o gosto pela aprendizagem promovendo experiências de trabalho 

ativas e participativas em que cada criança foi ato das suas próprias aprendizagens.  

As onze crianças da sala B, sendo seis do sexo feminino e cinco do sexo masculino, 

sempre mostraram ser empenhadas, motivadas, interessadas e, na sua maioria, organizadas. No 

geral, todas realizaram os trabalhos propostos com dedicação e boa apresentação. Foi visível a 

progressão na aquisição e aplicação de conhecimentos e o respeito pelas regras da sala de 
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atividades. As avaliações foram individuais havendo para cada um o registo de avaliação, este 

cedido pelo Agrupamento de Escolas da Sé. A nomenclatura e critérios específicos de avaliação 

a adotar em cada área foram de Adquirido, Não Adquirido e Em Aquisição. As avaliações foram 

em geral muito positivas, situando-se maioritariamente, os objetivos entre em aquisição e 

adquiridos.  

 

Relativamente à caraterização socioeconómica da turma, não nos foi facultada, pois o 

Agrupamento de Escolas da Sé não o permitiu.  

 

 

1.3.  Agrupamento de Escolas Afonso de Albuquerque 

 

O Agrupamento de Escolas Afonso de Albuquerque está sedeado na Escola Secundária 

Afonso de Albuquerque.  

Para além desta, fazem parte do Agrupamento os seguintes estabelecimentos de Ensino:  

 Escola do 2º Ciclo de Santa Clara;  

 Escola do 1º Ciclo Augusto Gil;  

 Escola do 1º Ciclo Adães Bermudes;  

 Escola do 1º Ciclo do Bonfim:  

 Escola do 1º Ciclo de Santa Zita;  

 Escola do 1º Ciclo do Espírito Santo;  

 Escola do 1º Ciclo das Lameirinhas; 

 Jardim de Infância das Lameirinhas;  

 Jardim de Infância da Sé. 

 

A PES II foi realizada na Escola do 1º. Ciclo de Santa Zita.  

Hoje, em dia, o meio que abrange a escola 

EB de Santa Zita (Figura nº 20) foi em tempos um 

dos primeiros bairros “novos” da cidade, que cresceu 

em volta do bairro de S. João ou Bairro dos Polícias 

(nome atribuído devido ao número de elementos 

dessa corporação, aí residentes).  

Nele ficaram casas já antigas que contornam 

a Rua Pedro Álvares Cabral que, nessa altura, mais 

não era do que um trilho, onde nem sequer passavam 

Figura nº 20 Escola Básica de Santa Zita Fonte: 
Própria 
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carros.  

Era um bairro onde todos se conheciam e eram amigos. Realizavam-se diversas festas 

onde todos participavam com entusiasmo, havia momentos de partilha e extrema amizade, 

cantavam-se as Janeiras, faziam-se piqueniques e a fogueira de S. João. 

À volta do bairro, havia quintais, giestais e barreiras (denominadas barrocos). Era 

também um bairro onde existia um grande número de estudantes, que gostava de ir para as 

barreiras (barrocos) preparar-se para os seus exames, aproveitando o sossego e a paz que aí se 

presenciava.  

Atualmente, este é um bairro que está integrado no centro nevrálgico da cidade da 

Guarda. A proximidade da Escola de Santa Zita assim como a existência de um ATL nas 

imediações propiciam uma circulação intensa de crianças, principalmente nos horários escolares 

de entrada e saída dos períodos da manhã e tarde; este facto acarreta a presença de um elevado 

número de veículos que, constantemente, por ali circulam.  

O bairro envolvente à Santa Zita é formado por um núcleo de casas habitadas, 

maioritariamente, por uma população tendencialmente idosa. No entanto, atualmente, verifica-

se um incremento maior de uma camada de população com uma faixa etária mais jovem e, mais 

recentemente, também se constata a presença de muitos imigrantes que por ali decidem habitar. 

A existência da escola de Santa Zita é um polo aglutinador que confere àquele bairro 

maior dinamismo e que contrasta com o ambiente de sossego que ali impera ao longo de todo o 

dia.  

No que concerne ao tipo de habitação, verifica-se a existência de casas e apartamentos 

que apresentam construções bastante antigas mas, genericamente, bem preservadas. Começam, 

no entanto, a notar-se algumas marcas de degradação no exterior de alguns apartamentos, 

tornando-se, em breve, necessária uma intervenção qualificada e profissional. 

O desenvolvimento do bairro, em termos demográficos, proporcionou o surgimento de 

serviços que ali começaram a emergir. Saliente-se a construção do centro comercial “Garden” 

que foi um marco importante naquela zona; também surgiram alguns cafés, supermercados, 

lojas e outro tipo de comércio.  

Na atualidade e devido à construção do centro comercial “Vivaci”, houve alterações ao 

nível do território – a melhoria dos acessos e um aumento de circulação automóvel - e mudanças 

nos hábitos diários da população residente devido à diversidade dos serviços oferecidos pelo 

centro comercial. 

Um aspeto que merece ser referenciado é o facto de este bairro ser um local que 

apresenta um aspeto limpo derivado, não apenas, à existência de ecopontos e contentores do lixo 

na zona, mas também ao comportamento cívico da população residente.  

No que diz respeito à segurança, pode dizer-se que este é um bairro seguro, onde não 

existem problemas de grande relevância e que apresenta baixos índices de criminalidade. 
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1.3.1.  A Escola Básica de Santa Zita  

 

A escola do 1º ciclo da Santa Zita (Figura nº 

21) é um dos dez estabelecimentos de ensino do 

Agrupamento de Escolas Afonso Albuquerque, com 

um total de cento e vinte alunos, distribuídos por 

seis turmas.  

Esta escola funciona desde o ano letivo de 

1971/1972. Durante os primeiros anos, esteve em 

funcionamento a cantina escolar que, 

posteriormente, foi desativada e o espaço modificado e transformado em polivalente.  

O edifício está de acordo com o Plano dos Centenários, pois este, constituiu um projeto 

de construção de escolas em larga escala, levado a cabo pelo Estado Novo em Portugal, entre 

1941 e 1974. A designação do plano é tornada oficial por um artigo da Lei do Orçamento Geral 

do Estado para o ano de 1941: O governo iniciará em 1941 a execução do plano geral da rede 

escolar, que será denominado dos Centenários e em que serão fixados o número, localização e 

tipos de escolas a construir para completo apetrechamento do ensino primário, inscrevendo-se 

no orçamento as verbas necessárias para as obras a realizar em participação com os corpos 

administrativos ou outras entidades (art.º 7.º da Lei n.º 1985, de 17 de Dezembro de 1940).  

Sabe-se que as comemorações dos Centenários foram encerradas a 3 de dezembro de 

1940, mas no plano de obras públicas não constavam as escolas primárias. 

De acordo com o teor das ordens de serviço enviadas durante o mês de Outubro de 1941 

pelo Diretor-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais para as quatro Direções Regionais de 

Edifícios, Duarte Pacheco teve a intenção de rapidamente iniciar os trabalhos para a construção 

de 200 edifícios. Coube a cada uma das Direções estudar a localização de um grupo de 50 

escolas, organizando e remetendo, ao Diretor-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, 

Mapas de distribuição dos Edifícios. Os mapas, examinados e alterados pela Comissão de 

Revisão da Rede Escolar, fixavam o número de edifícios e de salas a construir em cada 

freguesia. De entre os critérios invocados para justificar as necessidades por distrito, e as 

prioridades por concelho, estas eram: 

 Mau estado das instalações escolares existentes; 

 Elevado número de crianças inscritas para a frequência; 

 Facilidades na aquisição dos terrenos, ofertas locais de materiais de construção; 

 Falta de salas para separação dos sexos.  

Figura nº 21 Escola de Santa Zita Fonte: Própria 
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A Comissão de Revisão da Rede Escolar publicou no início de 1943 o número de salas 

a construir por distritos, concelhos e freguesias (Diário do Governo, II Série, de 5 de abril), 

referência obrigatória para todas as decisões sobre a construção de escolas primárias. 

Paralelamente, as Repartições Técnicas da DGEMN procederam ao estudo de um questionário 

que, depois de respondido pelos municípios, permitisse avaliar as condições locais para o 

lançamento dos futuros programas anuais de construção.  

Após a remessa do questionário às Câmaras Municipais, em 1944, deu-se início à Fase I 

do Plano dos Centenários que incluía apenas os concelhos cujas câmaras responderam (cerca de 

um terço). As fases seguintes sucederam-se até finais de setembro de 1969, quando a Delegação 

para as Obras de Construção de Escolas Primárias cessou funções.  

A primeira fase do Plano dos Centenários compreendia a construção de 561 edifícios 

com 1 250 salas de aula, distribuídos por todos os distritos do país, incluindo as ilhas. Pretendia-

se que esse ritmo fosse mantido por 10 anos até se concluírem cerca de 12 500 salas de aula. O 

total previsto no Plano dos Centenários compreendia cerca de 11 458 salas de aula a que 

correspondiam 6 809 edifícios. 

Neste contexto o presente edifício possui três pisos distribuídos da seguinte forma: 

 Rés – do – chão - Biblioteca (Figura nº 22) / Centro de Recursos, salão polivalente 

(Figura nº 23), e casas de banho para alunos; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1º Piso – 2 salas de aula, sala de administrativos, sala de reuniões, salas de apoio 

educativo e casa de banho para adultos;  

 2º Piso – 4 salas de aula, sala de apoio/laboratório, sala de 

fotocopiadora/telefone/A.A.E, uma sala TIC, casa de banho para adultos e casa de 

banho para alunas.  

Figura nº 22 Biblioteca. Fonte: 
Própria 

Figura nº 23 Salão 
Polivalente. Fonte: Própria 
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Relativamente ao espaço exterior, este encontra-se completamente vedado, possuindo 

um campo de futebol, um espaço para a prática de basquetebol, uma caixa de areia, um espaço 

para jogos tradicionais e por fim dois espaços lúdicos apetrechados com aparelhos de madeira, 

um dos quais com piso de borracha (Figuras nº 24, 25 e 26).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguidamente são apresentadas algumas informações consideradas relevantes para a 

localização da escola em causa.  

 

a)  Identificação 

Escola 1º CEB de Santa Zita – Guarda, nº4. 

Código do Estabelecimento – 273454  

 

b) Localização 

Rua Pedro Álvares Cabral 

6300 -745 GUARDA  

 

 

Figura nº 24 Espaço Lúdico. Fonte: 
Própria 

Figura nº 25 Espaço Lúdico. Fonte: 
Própria 

Figura nº 26 Campo de Futebol. Fonte: Própria 
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c) Confrontações 

Norte e Oeste - Blocos habitacionais 

Este - Rua Pedro Álvares Cabral 

Sul – Hospital de Cuidados Continuados da St. C. Misericórdia 

 

Posteriormente apresenta-se o horário de funcionamento do estabelecimento de ensino 

referido:  

Horário 

Manhã: 08h30m 12h30m 

Tarde: 13h30m 18h00m 

 

Um dos espaços considerados de maior importância é a Biblioteca Escolar Virgílio 

Afonso.  

Virgílio Afonso foi um historiador, poeta e jornalista, natural de Gonçalbocas, distrito 

da Guarda, que nasceu em 1923 e faleceu em 1998.  

A biblioteca foi integrada na rede de bibliotecas escolares no ano de 2002. É um espaço 

que tem uma área total de 77m2, distribuídos pelas várias áreas: receção/acolhimento, leitura 

informal e periódicos, leitura de documentos impressos, leitura de vídeo, leitura e produção 

multimédia e trabalho de grupo. Encontra-se equipada com mobiliário apropriado ao espaço e 

aberta cinco dias por semana, dentro do seguinte horário:  

 

Horário 

Manhã: 09h00m 12h00m 

Tarde:  14h00m 17h30m 

 

 

1.3.1.1. A Sala de Aula  

 

Na escola, o espaço frequentado pelos alunos, durante um 

maior período de tempo, e também considerado o mais importante 

é a sala de aula (Figura nº 27), pois é nesta que tudo se desenrola: 

a aprendizagem, a interação entre alunos e entre estes e o docente. 

É na sala de aula que são expostas as dificuldades existentes e 

onde decorre o ato educativo.  

Nesta área o professor conhece os alunos através da 

observação permanente e os alunos conhecem o professor. Dentro da sala de aula todos 

Figura nº 27 Sala de Aula. 
Fonte: Própria 
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aprendem, quer o professor quer os alunos, pois a aprendizagem é um processo contínuo e que 

ocorre em qualquer lugar. Com base nas novas metas curriculares (2012), no 1º. ciclo o 

currículo é constituído por áreas integradas onde se processa a iniciação às literacias, visando o 

domínio e o uso dos vários códigos linguísticos. É também neste ciclo que se constroem as 

bases estruturantes do conhecimento científico, tecnológico e cultural, fundamentais para a 

compreensão do mundo, a inserção na sociedade e a entrada na comunidade do saber.  

A sala de aula apresenta as condições necessárias para que o professor e os alunos se 

sintam à vontade para trabalhar, desenvolvendo assim o processo de ensino e aprendizagem. 

As estruturas na sala de aula influenciam as ideias e as ações dos alunos e ajudam a 

determinar o seu grau de participação e envolvimento. 

A sala de aula apresenta janelas de grande dimensão, o 

que a torna muito luminosa e também aquecimento central 

(Figura nº 28). As mesas de trabalho são para dois alunos, que 

funcionam como “estante” ou armário, uma vez que os alunos 

podem guardar o seu material.  

Nas paredes estão colocados placares de afixação, 

onde podemos encontrar panfletos informativos e 

trabalhos realizados pelos alunos (Figura nº 29).  

A sala possui um quadro a giz, podendo também 

ser utilizado como quadro interativo, após as devidas 

alterações. Está também equipada com um computador ligado a um projetor. Possui também 

dois armários, utilizados para guardar o material relativo às informações pessoais de cada aluno, 

como sendo as suas fichas de avaliação e as informações reveladas aos encarregados de 

educação.  

Este é um espaço que embora não se encontre equipado com mobiliário moderno, 

possui as condições necessárias para o decorrer do processo de ensino e aprendizagem e um 

ambiente acolhedor. 

A sala tem a seguinte disposição (Figura nº 30):  

 

Figura nº 28 Sala de Aula. Fonte: 
Própria 

Figura nº 29 Placares. Fonte: Própria 
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Figura nº 30 Sala de Aula. 



 

 

35 

 

1.3.1.2. Caraterização da Turma 

 

O professor mediano conta. O bom professor explica. O professor superior demonstra. O grande 

professor inspira. 

 William Arthur Ward (s.d.) 

 

Um bom professor tem de saber conhecer a turma com que vai trabalhar, identificar os 

problemas de cada um para que possam, juntos, atingir objetivos que levem ao sucesso escolar 

do aluno. Neste caso da Prática de Ensino Supervisionada II a faixa etária dos alunos em análise 

está compreendida entre os 8 e os 10 anos.  

Segundo Papalia, Olds e Feldman (2006) estas crianças encontram-se na terceira 

infância, sendo caraterizada em três domínios diferentes: o desenvolvimento físico; o 

desenvolvimento cognitivo e o desenvolvimento psicossocial. Relativamente ao desenvolvimento 

físico prescreve que o crescimento diminui; a força e as habilidades atléticas aumentam e as 

doenças respiratórias tornam-se mais comuns, mas a saúde geralmente é melhor do que em 

qualquer outro período do ciclo vital. Quanto ao desenvolvimento cognitivo refere que o 

egocentrismo diminui; as crianças começam a pensar com lógica, mas de maneira concreta; as 

habilidades de memória e linguagem aumentam; permitem que as crianças beneficiem com a 

educação escolar e algumas apresentam necessidades e talentos educacionais especiais. No que 

concerne ao desenvolvimento psicossocial, o autoconceito torna-se mais complexo, 

influenciando a autoestima; a co regulação reflete a transferência gradual de controle dos pais 

para a criança e os amigos assumem um papel importante.  

Atendendo a Piaget estes alunos encontram-se no Estádio das Operações Concretas, o 

qual se carateriza pelo seguinte: - egocentrismo intelectual e social (incapacidade de se colocar 

no ponto de vista de outros) que caracteriza a fase anterior dá lugar à emergência da capacidade 

da criança estabelecer relações e coordenar pontos de vista diferentes  (próprios e de outrem) e 

integrá-los de modo lógico e coerente (Rappaport, op.cit.). Um outro aspeto importante neste 

estádio refere-se ao aparecimento da capacidade da criança de interiorizar as ações, ou seja, ela 

começa a realizar operações mentalmente e não mais apenas através de ações físicas típicas da 

inteligência sensório-motor (se lhe perguntarem, por exemplo, qual é a vareta maior, entre 

várias, ela será capaz de responder acertadamente comparando-as mediante a ação mental, ou 

seja, sem precisar medi-las usando a ação física). 

 Contudo, embora a criança consiga raciocinar de forma coerente, tanto os esquemas 

conceptuais como as ações executadas mentalmente, nesta fase há objetos ou situações passíveis 

de serem manipuladas ou imaginadas de forma concreta. Além disso, conforme preconiza La 

Taille (1992 p.17) se no período pré-operatório a criança ainda não havia adquirido a 

capacidade de reversibilidade, i.e.,  



 

 

36 

 

a capacidade de pensar simultaneamente o estado inicial e o estado final de alguma 

transformação efetuada sobre os objetos (por exemplo, a ausência de conservação da 

quantidade quando se transvaza o conteúdo de um copo A para outro B, de diâmetro menor),  

tal reversibilidade será construída ao longo dos estágios operatório concreto e formal. 

Segundo Freud, as crianças em causa encontram-se na Fase de Latência. Este período é 

caraterizado por uma aparente atenuação da atividade sexual. Seria neste estádio que ocorreria a 

amnésia infantil: a criança reprime no inconsciente as experiências que a perturbaram no estádio 

fálico. A criança investe a sua energia nas atividades escolares, ganhando especial importância 

as relações que estabelece entre os colegas e professores.  

Segundo Erikson, os alunos desta turma inserem-se no Estádio Produtividade / 

Inferioridade. A criança considera-se uma pessoa trabalhadora, capaz de produzir e sente-se 

competente. Neste estádio, a resolução positiva dos anteriores tem especial relevância: sem 

confiança, autonomia e iniciativa, a criança não poderá afirmar-se nem sentir-se capaz. O 

sentimento de inferioridade pode levar a bloqueios cognitivos, descrença quanto às suas 

capacidades e a atitudes regressivas: a criança deverá conseguir sentir-se integrada na escola, 

uma vez que este é um momento de novos relacionamentos interpessoais importantes. 

Para Kohlberg os alunos incluem-se no 1º Nível Pré-convencional. Em que a 

moralidade da criança é marcada pelas consequências dos seus atos: punição ou recompensa, 

elogio ou castigo, e baseia-se no poder físico (de punir ou recompensar) daqueles que estipulam 

as normas. 

 Estádio 1 – Orientação para a punição e obediência  

O que determina a bondade ou maldade de um ato são as consequências físicas do ato 

(punição). Respeita-se a ordem apenas por medo à punição, e não se tem consciência nenhuma 

do valor e do significado humano das regras. 

 Estádio 2 – Individualismo e troca instrumental 

A ação justa é aquela que satisfaz as minhas necessidades, a que me gera recompensa e 

prazer, e, ocasionalmente aos outros. As relações humanas são vistas como trocas comerciais. 

Mais ou menos assim "Tu gratificas-me e eu gratifico-te". A pessoa tenta obter recompensas 

pelas suas ações. 

O terceiro ano de escolaridade tem um programa muito extenso, o que imbrica a um 

aumento de estudo por parte dos alunos muito superior do que o ano anterior (segundo ano de 

escolaridade). Os vinte alunos da turma D31 sempre mostraram ser empenhados, motivados, 

interessados e na sua maioria organizados. No seu global todos realizaram os trabalhos de casa 

com dedicação e boa apresentação. Durante o ano foi visível a progressão na aquisição e 

aplicação de conhecimentos. Respeitaram de forma positiva às regras da sala de aula, pois já 

colocavam o dedo no ar para pedirem autorização para colocar alguma questão. Só um dos 
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alunos que era muito conversador e irrequieto no ano anterior é que se teve de se estar mais 

atento ao seu comportamento, mas foi algo que veio a melhorar aos poucos, já que ultimamente 

demonstrou ter mais calma e não interrompeu tanto as aulas com intervenções inconvenientes. 

Toda a turma revelou uma evolução constante e progressiva na aprendizagem. Os 

resultados foram todos positivos, situando-se maioritariamente entre o Suficiente e o Bom, não 

tendo havido nenhum nível negativo.   

Uma aluna, abrangida pelo Decreto-Lei número três de dois mil e oito, de sete de 

janeiro, tem um Programa Educativo Individual - PEI, continuou a acompanhar sempre o grupo 

e beneficiou das seguintes medidas: a)Apoio Pedagógico Personalizado; b)Adequações 

Curriculares Individuais; d)Adequações no Processo de Avaliação. Esta aluna beneficiou de 

cinco tempos semanais de Apoio Pedagógico Personalizado e de dois tempos de Estudo 

Acompanhado com a professora de Educação Especial. A aluna demonstrou empenho, interesse 

e curiosidade pelo saber, dispensando, quando possível, o apoio do adulto, esforçando-se por 

realizar, sozinha, as tarefas e conseguindo-o, nas áreas de português, estudo do meio e 

expressões. No entanto, na área de matemática, dado que os conteúdos são extensos e 

complexos, a aluna manifestou algumas dificuldades que têm de ser também colmatadas com 

trabalho de casa. A aluna deve melhorar também a apresentação dos trabalhos pois a caligrafia 

tornou-se indecifrável. Quanto mais trabalho fizer em casa maior será a probabilidade de 

sucesso na escola.  

Os objetivos propostos no Plano de Turma continuaram a contribuir para criar, 

promover e proporcionar a formação integral dos alunos, orientando-os de modo a tornarem-se 

mais responsáveis e autónomos e a desenvolverem o seu espírito crítico em simultâneo com a 

aquisição de competências nas diferentes áreas curriculares. Os encarregados de educação 

demonstraram sempre recetividade, empenhamento e interesse pelo processo 

ensino/aprendizagem e comportamento dos seus educandos. Os vinte alunos, onze do sexo 

feminino e nove do sexo masculino transitaram ao quarto ano de escolaridade. 

 

Relativamente à caraterização socioeconómica da turma, dos vinte alunos da turma só 

cinco é que não têm irmãos. Dos quinze alunos, dois têm dois irmãos e os restantes treze têm 

um irmão. O encarregado de educação é a mãe em dezassete alunos e o pai em três alunos. 

Quanto às habilitações literárias do agregado familiar dos alunos, dois têm o 1.º ciclo, um têm o 

2.º ciclo, seis têm o 3.º ciclo, vinte e dois têm o ensino secundário, cinco têm a licenciatura, três 

o mestrado e um o bacharelato. Todos estes dados foram fornecidos pela Professora Titular da 

turma.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo II 

Descrição do Processo da Prática de Ensino 

Supervisionada I e II 
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A Prática de Ensino Supervisionada (PES) leva-nos ao primeiro contato entre o aluno e 

o estagiário/professor e o estagiário/professor ao aluno. É a primeira vez que o estagiário (futuro 

professor) irá assumir a responsabilidade de ser um profissional.     

As intervenções da PES decorreram sempre na presença do orientador cooperante, que 

apoiou as atividades de desenvolvimento curricular e organizacional. Houve a oportunidade de 

aceder a um conjunto de saberes e experiências, facultados pela educadora/professora 

cooperante. Durante as regências, houve a presença de um professor supervisor com a 

funcionalidade de aprofundar os saberes, as competências, bem como as dificuldades do 

estagiário, no sentido de dar sempre o apoio necessário para o entendimento e solução dessas 

mesmas dificuldades, num processo sistemático.       

Como já foi referido na introdução a PES I decorreu no período compreendido entre 05 

de outubro de 2014 e 28 de janeiro de 2015, no Jardim de Infância de Alfarazes, inserida no 

Agrupamento de Escolas Sé. A PES II decorreu no período compreendido entre 24 de fevereiro 

de 2014 e 13 junho de 2014, na Escola Básica de Santa Zita, inserida no Agrupamento de 

Escolas Afonso de Albuquerque. 

Em ambas as práticas de ensino supervisionadas houve duas semanas iniciais de 

observação. A observação possibilita-nos registar ações do quotidiano, conhecer as rotinas, 

verificar as estratégias mais adequadas, podendo prever possíveis efeitos e/ou consequências das 

nossas práticas futuras. Mas o professor para poder intervir no real de modo fundamentado, terá 

de saber observar e problematizar, ou seja, interrogar a realidade e construir hipóteses 

explicativas e significativas (Estrela; 1994; p. 23).  

Como cita Reis (2001, p. 12) a observação de aulas permite aceder, entre outros 

aspetos, às estratégias e metodologias de ensino utilizadas, às atividades educativas realizadas, 

ao currículo implementado e às interações estabelecidas entre professor e aluno. 

Observar as aulas é observar também a criança/aluno e o grupo/turma,  

para conhecer as suas capacidades, interesses e dificuldades, recolher as 

informações sobre o contexto familiar e o meio em que as crianças vivem, são 

práticas necessárias para compreender melhor as caraterísticas das crianças e 

adequar o processo educativo às suas necessidades. (OCEPE; 2007; p. 25)    

Foram feitas planificações diárias em ambas as práticas de ensino supervisionadas. 

Como refere Tavares e Alarcão (2005; p. 158) planificar é uma atividade que consiste em 

definir e sequenciar os objetivos do nosso ensino e da aprendizagem dos nossos alunos, 

determinar processos para avaliar se eles foram conseguidos, prever algumas estratégias de 

ensino/aprendizagem e selecionar materiais auxiliares.   
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2.1. Prática de Ensino Supervisionada I  

 

O relatório de estágio foi elaborado no âmbito da unidade curricular de Prática de 

Ensino Supervisionada I, inserida no plano curricular do 1º ano do curso de Mestrado em 

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

Educação, Comunicação e Desporto, inserida no Instituto Politécnico da Guarda. 

A prática profissional que serve de suporte para a elaboração do relatório de estágio, 

decorreu no período compreendido entre 05 de outubro de 2014 e 28 de janeiro de 2015, no 

Jardim de Infância de Alfarazes, inserida no Agrupamento de Escolas Sé, localizada na cidade 

da Guarda. 

O estágio realizado ocorreu como já foi referido anteriormente no Jardim de Infância de 

Alfarazes, num grupo de crianças com 4 anos de idade, sendo a educadora titular da turma a 

Educadora Maria da Conceição Silva, sendo esta também a coordenadora do Jardim. O grupo de 

estágio era constituído por dois elementos e por esse facto o estágio decorreu todas as segundas, 

terças e quartas, entre as 9 horas e 16 horas, na qual o período de almoço era compreendido 

entre as 12 e as 14 horas. 

Ao longo do estágio realizado, os primeiros cinco dias foram apenas para que as 

estagiárias conhecessem o grupo e também observassem como é o ritmo de trabalho do mesmo. 

Posteriormente os dois elementos do grupo ficaram responsáveis pelas atividades a realizar 

durante as treze semanas seguintes. 

Todos os anos é implementado um novo projeto nos jardins-de-infância, com o intuito 

de promover o conhecimento da criança, uma vez que não há um programa curricular a seguir. 

O projeto que o Agrupamento de Escolas da Sé introduziu foi “Crescer e Aprender com 

Arte”. Este foi desenvolvido ao longo do ano letivo 2014/2015 e teve como principal objetivo 

fundamental promover o contato com diversas formas de expressão artística, contribuindo para 

o conhecimento cultural e artístico da criança. De acordo com as Orientações Curriculares para 

a Educação Pré-Escolar: 

a educação estética, partindo do contexto educativo da educação pré-escolar, 

estará presente no contacto com diferentes formas de expressão artística que 

serão meios de educação da sensibilidade. O contacto com o meio envolvente 

com a natureza e com a cultura, permitirão às crianças apreciar a beleza em 

diferentes contextos e situações. (OCEPE; 2007; p.55). 

Neste sentido, considera-se fundamental integrar as crianças em ambientes onde possam 

contatar regularmente com a arte, com os seus processos e com os seus criadores, exprimindo, 

descobrindo e experimentando diversas técnicas e formas de expressão artística, pois os 

contatos com a pintura, a escultura, etc. constituem momentos privilegiados de acesso à arte e 
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à cultura que se traduzem por um enriquecimento da criança, ampliando o seu conhecimento 

do mundo e desenvolvendo o sentido estético (OCEPE;2007; p. 63). 

A planificação entregue ao jardim-de-infância de Alfarazes procura, ao nível da 

organização e dos conteúdos cruzar as Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar 

(OCEPE) com as Metas Aprendizagem para a Educação Pré-Escolar (MAEPE) de forma a 

articular estes dois documentos orientadores. A organização e articulação entre estes dois 

documentos é salientada no documento das MAEPE que refere: 

Baseando-se nas OCEPE, as MAEPE estão globalmente estruturadas pelas 

áreas de conteúdo aí enunciadas, mantendo a mesma designação. No entanto, a 

sua apresentação e organização interna têm algumas especificidades, ao 

adotar, nas diferentes áreas, os grandes domínios definidos para todo o ensino 

básico e ao diferenciar alguns conteúdos que estão, menos destacados nas 

OCEPE. Esta reorganização decorre da opção, que é comum à definição das 

metas para todo o ensino básico, de estabelecer uma sequência de 

aprendizagens que, neste caso, visa particularmente facilitar a continuidade 

entre a educação pré-escolar e o ensino básico.” (MAEPE – DGIDC s/pg). 

As diferentes áreas de conteúdo abordadas ao longo do tempo de estágio foram: 

Formação Pessoal e Social, Expressão e Comunicação: linguagem oral e abordagem à escrita, 

Domínio da Matemática, Expressão Motora, Expressão Dramática, Expressão Plástica, 

Expressão Musical e o Conhecimento do Mundo.  

 

i) Área de Formação Pessoal e Social 

A área de Formação Pessoal e Social é considerada uma área transversal, dado que 

todas as componentes curriculares deverão contribuir para promover nas crianças atitudes e 

valores que lhes permitam tornarem-se cidadãos conscientes e solidários, capacitando-os para a 

resolução dos problemas da vida.  

É no meio social em que vive, que a criança vai traçando referências que lhe permitem 

compreender o que está certo e errado, o que pode e não fazer, os direitos e deveres para com 

ela mesma e com os outros. Assim, a educação pré-escolar tem um papel fundamental na 

educação para os valores. Adquirir independência, autonomia e partilha do poder, são alguns 

dos objetivos a atingir na educação pré-escolar.  

 

ii) Área de Expressão e Comunicação: linguagem oral e abordagem à escrita 

A área de Expressão e Comunicação abrange o desenvolvimento psicomotor e 

simbólico que determina a compreensão e o progressivo domínio de diferentes formas de 

linguagem. Esta área é subdividida em vários domínios que estão relacionados entre eles.  

O domínio da linguagem oral e abordagem à escrita tem o objetivo de  
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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.(OCEPE; 2007; p.66)     

    

O educador tem de ter a capacidade de escutar e comunicar com cada criança e com o 

grupo envolvente, de modo a dar espaço a que cada um se exprima, fomentando o diálogo entre 

crianças, facilitando a expressão e o desejo de comunicar. É no clima de diálogo (Figura nº 31) 

que a criança irá dominar a linguagem, alargando o seu vocabulário, construindo frases mais 

concretas e complexas, adquirindo um maior domínio da expressão e comunicação.  

 

Figura nº 31 Incentivar o Diálogo. Fonte: Própria  

Desde os três anos que a criança distingue a escrita do desenho e, mais tarde começa a 

tentar imitar e a reproduzir o formato do texto escrito. Aprender a escrever o seu nome, que tem 

um sentido afetivo para a criança e lhe permite fazer comparações entre letras que se repetem 

noutras palavras, o nome dos colegas até o que o educador escreve. O desenho também é uma 

forma escrita, pois é através dele que a criança se expressa e comunica. Este pode muitas vezes 

substituir uma palavra ou até narrar uma história ou algum acontecimento (Figura nº 32). 

 

Figura nº 32 Desenho. Fonte: Própria 

Através do livro (Figura nº 33), as crianças descobrem o prazer pela leitura e 

desenvolvem a sensibilidade estética. As histórias lidas, contadas ou até inventadas pelo 

educador ou até pela própria criança, são um meio de abordar o texto narrativo, promovendo o 

desejo de aprender a ler.     
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Cabe assim ao educador proporcionar o contato com diversos tipos de texto 

escrito que levam a criança a compreender a necessidade e as funções da 

escrita, favorecendo a emergência do código escrito. A forma como o educador 

utiliza e se relaciona com a escrita é fundamental para incentivar as crianças a 

interessarem-se e a evoluírem neste domínio. (OCEPE; 2007; p.71) 

 

Figura nº 33 Livro. Fonte: Própria 

 

iii) Domínio da Matemática 

No domínio da matemática, a construção de noções matemáticas, fundamenta-se na 

vivência do espaço e do tempo, tendo como ponto de partida as atividades espontâneas e lúdicas 

da criança. É através da manipulação de objetos que ocupam um determinado espaço, que a 

criança pode aprender o que está longe e perto, dentro, fora e entre, aberto e fechado, em cima e 

em baixo. Assim começa a encontrar princípios lógicos que lhe permitem classificar objetos, 

coisas e acontecimentos de acordo com uma ou várias propriedades, de forma a poder 

estabelecer relações entre eles. 

A classificação é a base para agrupar objetos, seriar e ordenar, onde a criança vai 

construindo a noção de número (ordinal/cardinal).  

A educação pré-escolar permite que a criança construa a noção de tempo: o antes e o 

depois, a sequência semanal, mensal e anual e ainda o tempo marcado pelo relógio, o que se faz 

a uma determinada hora. Também os materiais de construção permitem uma manipulação dos 

objetos no espaço e uma exploração das suas propriedades e relações em que assentam 

aprendizagens matemáticas. Por exemplo, os “puzzles” e os dominós  

são um recurso para a criança se relacionar com o espaço e que poderão 

fundamentar aprendizagens matemáticas, como por exemplo: comparação e 

nomeação de tamanhos e formas, designação de formas geométricas, distinção 

entre formas planas e em volume e, ainda, comparação entre formas 

geométricas puras e objetos da vida corrente. (OCEPE; 2007; p. 76)   
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Outros exemplos de materiais, que permitem desenvolver noções matemáticas é o caso 

do material Cuisenaire e calculadores multibásicos; outros com a lógica, como os blocos 

lógicos; outros ainda com a geometria, como o geoplano. A diversidade de materiais para 

desenvolver as mesmas noções através de diferentes meios e processos, constitui um estímulo 

para a aprendizagem da matemática.  

A comparação entre as alturas das crianças (Figura nº 34 e 35), a organização do espaço 

da sala, a noção de medida e de peso são situações que promovem a aprendizagem das crianças. 

Importa que o educador proponha situações problemáticas e permita que as 

crianças encontrem as suas próprias soluções, que as debatam com outra 

criança, num pequeno grupo, ou mesmo com todo o grupo, apoiando a 

explicitação do porquê da resposta e estando atento a que todas as crianças 

tenham oportunidade de participar no processo de reflexão. (OCEPE; 2007; p. 

78) 

 

Figura nº 34 Comparação entre alturas das crianças. Fonte: Própria 

 

Figura nº 35 Comparação entre alturas das crianças. Fonte: Própria 
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Assim, a matemática está diretamente relacionada com a área do Conhecimento do 

Mundo. As crianças mostram curiosidade e desejo de saber e compreender porquê.  

 

iv) Área do Conhecimento do Mundo 

Esta área vai ao encontro do “Estudo do Meio” proposto pelo programa do 1º ciclo, pois 

tem conteúdos relativos à biologia, conhecimento dos órgãos, do corpo, dos animais, do seu 

habitat e costumes, de plantas, etc, e ainda experiências da física e da química (luz, ar, água 

(Figura nº 36, 37, 38 e 39), etc.) que podem ser realizadas por crianças de idade pré-escolar.  

 

Figura nº 36 Observação do Estado Líquido. Fonte: Própria 

 

Figura nº 37 Observação do Estado Sólido. Fonte: Própria  
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Figura nº 38 Observação do Estado Gasoso. Fonte: Própria 

 

Figura nº 39 Registo da Atividade. Fonte: Própria 

 

A observação do tempo faz parte dos conhecimentos da meteorologia (vento, chuva, 

etc.) são aspetos que interessam às crianças, como a geografia (rios, mares, acidentes 

orográficos), a geologia (comparação de rochas, coleção de pedras) e a história (pré-história, 

etc.).  

O Conhecimento do Mundo deverá mobilizar e enriquecer os diferentes 

domínios de Expressão e Comunicação, nomeadamente a plástica 

(representação a duas ou três dimensões), a linguagem e a matemática; implica 

também o desenvolvimento de atitudes de relação com os outros, de cuidados 

consigo próprios, de respeito pelo ambiente e pela cultura que também se 

relacionam com a área de Formação Pessoal e Social. (OCEPE; 2007; p. 83) 
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Por exemplo, a educação para a saúde, a higiene e a educação ambiental são temas 

transversais enunciados na área da Formação Pessoal e Social que estão relacionados 

diretamente com o Conhecimento do Mundo.  

 

v) Domínio das Expressões 

O domínio das expressões é diferenciado em quatro vertentes – expressão motora, 

expressão dramática, expressão plástica e expressão musical.   

A expressão é designada como um conjunto dos fenómenos que se produzem no corpo 

como resposta a estímulos externos e internos (Barret, sd). São todas as formas expressivas, 

como atitudes, mímicas, músicas, palavras, voz, representações, etc, que utilizamos como 

comunicação. 

 

v.1.) Expressão Motora 

A expressão motora (Figura nº 40) deve proporcionar ocasiões de exercício da 

motricidade global e também de motricidade fina, de modo a permitir que todas as crianças 

aprendam a utilizar e a dominar melhor o seu próprio corpo. A exploração de diferentes formas 

de movimento permite ainda tomar consciência dos diferentes segmentos do corpo, das suas 

possibilidades e limitações.  

 

Figura nº 40 Expressão Motora. Fonte: Própria 

 

Com a música, as crianças podem produzir sons através do corpo, ritmo, que ligam a 

expressão motora à dança e também à expressão musical (Figura nº 41 e 42). 
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Figura nº 41 Preparação para a Festa de Natal. Fonte: Própria 

 

Figura nº 42 Preparação para a Festa de Natal. Fonte: Própria 

 

v.2.) Expressão Dramática 

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

próprio na relação com o outro que corresponde a uma forma de se apropriar de situações 

sociais.  

Como refere Gisèle Barret (sd), é a forma de uma criança se exprimir, comunicar, sentir 

e experimentar, aprender e conhecer mais e melhor o mundo em que vive, as pessoas com quem 

vive e vai viver. É uma prática que põe em ação a totalidade da pessoa da criança no espaço-

tempo e no grupo, uma prática em atelier que tanto solicita o físico como a afetividade ou o 

intelecto, que recorre a todas as formas de expressão alternadas, cruzadas ou integradas. 

A expressão dramática incentiva a criação e a observação, desenvolve hábitos, atitudes e 

habilidades, desenvolve a expressividade a partir da capacidade de imaginação, aprende-se a 

improvisar, a usar a representação corporal, a brincar e é através dela que se aprende a 

coordenar a atividade motora.  
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Nos jogos dramáticos as crianças desenvolvem ações ligadas a uma história ou a uma 

personagem que as colocam perante problemas a resolver: problemas de observação, de 

equilíbrio, de controlo emocional, de afirmação individual, de integração no grupo, de 

desenvolvimento de uma ideia, de progressão na ação. 

A realização das atividades em expressão dramática (Figura nº 43) é designada por 

“Jogo Dramático”, usando a voz, o espaço, o corpo, o tempo, o texto e a situação dramática, 

constituindo-se assim a linguagem dramática, que permitirá à criança comunicar com os outros 

através de papéis, expressando as suas criações do mundo interior, pela ação corporal e pela 

produção de uma ficção. Para entrar no jogo dramático não é preciso adereços ou cenários, basta 

um objeto do quotidiano para assumir diversas funções. 

 

Figura nº 43 Aula de Dramática. Fonte: Própria 

 

Os jogos do faz-de-conta são atividades que devem ser propostas diariamente. Para que 

isso aconteça, o espaço da sala deve estar organizado por áreas que contemplam zonas para a 

criança brincar, imitando e reinventando os papéis sociais que observa no seu quotidiano. 

Exemplos das brincadeiras de faz-de-conta: “família”, “médico”, “ bombeiros”, etc..  

A representação com fantoches (Figura nº 44) é uma das modalidades do teatro infantil 

que proporciona o prazer de dar vida e voz a animais e bonecos. Através de um fantoche pode 

ser superada uma timidez que dificultava a comunicação. Podem ser expressos sentimentos 

antes difíceis de exprimir, porque o fantoche passa a ser o foco da atenção, em vez da criança 

que o manipula.  
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Figura nº 44 Representação da História “O Dia de São Martinho”. Fonte: Própria 

 

O processo criativo que envolve a manipulação de fantoches estimula o 

desenvolvimento da linguagem e do pensamento e faz com que a criança aprenda a tomar 

decisões, a expressar-se, para além de: 

 canalizar a imaginação infantil; 

 descarregar tensões emocionais; 

 resolver conflitos de ordem afetivo - emocional; 

 ampliar as experiências; 

 ampliar o vocabulário; 

 desenvolver  a atenção,  a observação,  a imaginação, a perceção da relação 

entre causa e efeito, a perceção do BEM e do MAL, de outros valores  e o 

interesse por histórias e teatro (Barret, sd). 

 

v.3.) Expressão Plástica  

A expressão plástica implica um controlo da motricidade fina que a relaciona com a 

expressão motora, mas recorre a materiais e instrumentos específicos e a códigos próprios que 

são mediadores desta forma de expressão (Barret, sd).  

Em educação pré-escolar a criança, nas aulas de expressão plástica tem liberdade para 

exemplificar o que vai na sua imaginação e tudo aquilo que memoriza através das suas 

atividades, tornando estes momentos em aprendizagens significativas, pois o educador vai 

dando algumas ideias que permitem melhorar o trabalho da criança. O educador deve permitir 

que a criança use e manipule o maior número de materiais e procurar que estes tenham a 

preocupação de aperfeiçoar os seus trabalhos. Não deve ser exigido à criança não mais do que o 

que é capaz, no entanto o educador tem de insistir no melhoramento de uns trabalhos para os 

outros para que haja evolução. 
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Na educação pré-escolar uma das atividades de expressão plástica mais usuais é o 

desenho que consequentemente se interliga à pintura (Figura nº 45). A colagem (Figura nº 46) e 

o recorte são também atividades muito utilizadas na pré-escola. Estas são as atividades mais 

fáceis e adequadas, para integrar as crianças nas artes plásticas. Porém o educador deve procurar 

aumentar a diversidade e principalmente tornar todas as atividades momentos educativos. 

 

Figura nº 45 Pinturas de “Miró”. Fonte: Própria 

 

Figura nº 46 Colagem. Fonte: Própria 

 

As atividades propostas, numa outra área podem posteriormente ser transpostas para a 

expressão plástica, ou seja, fazer interligação entre as diferentes áreas de conhecimento para que 

no final se possa verificar a evolução e transmiti-la aos pais e comunidade. 
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v.4.) Expressão Musical 

A expressão musical deve incidir num trabalho de exploração de sons e ritmos que a 

criança vai criar e explorar e que ao longo do tempo vai aprendendo a identificar e a produzir, 

baseando-se nos diferentes aspetos que caraterizam os sons, tais como a intensidade, a altura, o 

timbre e a duração. Para Silva (1997), a Expressão Musical está relacionada com a Educação 

Musical que é desenvolvida na Educação Pré-Escolar em torno de cinco eixos fundamentais: 

escutar, cantar, dançar, tocar e criar. 

A música (Figura nº 47) deve ser considerada como um jogo lúdico, uma brincadeira, uma 

vez que através do jogo e da atividade lúdica, é possível integrar a criança no mundo musical e 

nas particularidades que dela podemos tirar partido, pois, A criança é um ser “brincante” e, 

brincando, faz música, pois assim se relaciona com o mundo que descobre a cada dia. (Brito, 

2003, p.35). 

 

Figura nº 47 Letra da música “Chegou o Inverno”. Fonte: Própria 

 

Ao longo do estágio foram feitas planificações diariamente, contendo as diferentes áreas 

de conteúdo propostas pelas OCEPE. É de salientar que a área de Formação Pessoal e Social 

está presente em todas as planificações.  

Passo a dar três exemplos de planificações diárias.  

 

1ª. planificação – 04 de novembro de 2014 

O dia 4 de novembro de 2014 (Apêndice 1) começou com a escolha do espaço para 

onde queriam ir brincar. Seguidamente a rotina da casa de banho e o lanche no refeitório da 

instituição. No regresso à sala de atividades, dentro do domínio da matemática, procedeu-se à 

realização da rotina das presenças. Posteriormente foi iniciada uma conversa, no domínio da 

linguagem oral, sobre os animais que hibernam (Apêndice 2), área do conhecimento do mundo, 

uma vez que na semana anterior foi solicitado às crianças que estas pesquisassem com o auxílio 

dos pais os nomes de alguns animais que hibernam.  
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Em seguida foi contada e explorada a história “A magia da estrela de Outono” (Anexo 1 

e Figura nº 48), no domínio da linguagem oral e abordagem à escrita. No final desta atividade e 

para que as crianças pudessem descontrair um pouco foram para o salão polivalente correr um 

pouco (expressão motora), libertando assim as energias acumuladas até ao momento. No 

regresso à sala de atividades realizou-se a rotina da casa de banho. 

 

Figura nº 48 História “A magia da Estrela de Outono”. Fonte: Própria 

 

Após a pausa para o almoço, as crianças escolheram o espaço para brincar. Em seguida 

iniciou-se a realização do ouriço (expressão plástica). Inicialmente as crianças picotaram o 

desenho do ouriço e em seguida, com o auxílio de um adulto colaram as folhas no desenho que 

já tinham picotado (Figura nº 49).  

 

Figura nº 49 Realização de um ouriço. Fonte: Própria 
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No final foi ensinada uma canção (expressão musical) do outono (Anexo 2), 

inicialmente as crianças escutaram a música no leitor de CD’s e posteriormente foi lhes 

ensinada a letra e a respetiva coreografia. 

O dia de atividades terminou com a habitual rotina da casa de banho e lanche no 

refeitório da instituição. 

 

2ª. planificação – 16 de dezembro de 2014  

No dia 16 de dezembro de 2014 (Apêndice 3), após a rotina da manhã e, uma vez que 

estamos na época do natal, procedeu-se à leitura da história “A Verdadeira História de Natal” 

(Anexo 3) e a respetiva exploração oral da mesma (domínio da linguagem oral e abordagem à 

escrita). 

Posteriormente as crianças treinam a música (expressão musical) e o diálogo do teatro 

(expressão dramática) para a Festa de Natal (Figura nº 50). No final do período da manhã 

realiza-se novamente a rotina. 

 

Figura nº 50 Ensaios para a Festa de Natal. Fonte: Própria 

 

Após a pausa de almoço, as crianças irão realizar uma atividade no âmbito da expressão 

plástica que consiste em decorar a imagem do Anjo (Apêndice 4). A cara, os pés e as mãos 

devem ser pintados com lápis de cor, para decorar as asas devem utilizar a técnica do cotonete, 

no vestido devem colar pedaços de plástico de um garrafão de água, no cabelo devem colar 

pedações de lã castanha e por fim, na auréola devem colar lã amarela (Figura nº 51 e 52). 
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Figura nº 51 Decoração do Anjo. Fonte: Própria 

 

Figura nº 52 Decoração do Anjo. Fonte: Própria 

 

Seguidamente irão ensaiar a música (expressão musical) e coreografia (expressão 

motora) para a festa de Natal. 

O dia de atividades termina com a rotina da casa de banho e lanche no refeitório da 

instituição.     

 

3ª. planificação – 20 de janeiro de 2015  

O dia 20 de janeiro de 2015 (Apêndice 5) iniciou-se com a aula de expressão dramática 

(Figura nº 53). 

 

 

 

 

 

Figura nº 53 Aula de Expressão Dramática. Fonte: Própria 
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Após o lanche da manhã e regresso à sala de atividades, procede-se à rotina das 

presenças, do dia, e do tempo (domínio da matemática e área do conhecimento do mundo). 

Posteriormente procede-se à aprendizagem da letra (domínio da linguagem oral e abordagem à 

escrita) e gestos da música (expressão musical) “Chegou o Inverno” (Anexo 4). 

No final do período da manhã realiza-se a rotina da casa de banho seguindo-se o almoço 

no refeitório. Após a pausa de almoço as crianças irão realizar uma ficha de trabalho (Figura nº 

54) (domínio da linguagem oral e abordagem à escrita e expressão plástica) que consiste num 

pictograma (Apêndice 6).   

 

Figura nº 54 Pictograma da música “Chegou o Inverno”. Fonte: Própria 

 

Seguidamente as crianças irão escolher os espaços para brincar e ao mesmo tempo irão 

fazer os elementos decorativos para a sala de atividades relativos à estação do inverno. 

O dia de atividades termina com a rotina da casa de banho e lanche no refeitório da 

instituição. 

 

Como foi referido anteriormente, o Agrupamento de Escolas da Sé tinha implementado 

o projeto “Crescer e Aprender com Arte” ao longo deste ano letivo. A planificação entregue 

aos jardins-de-infância, pertencentes a este agrupamento, estava dividido em meses e, cada um 

tinha um subtema para realizar diversas atividades de acordo com as áreas de conteúdo, com as 

crianças do jardim.   

Uma vez que o estágio começou em outubro, teve como subtema - “Um olhar das cores 

da natureza”. Na área de Formação Pessoal e Social, as atividades/estratégias propostas a 

trabalhar era promover os diálogos/jogos de valorização e respeito de cada criança. Na 

Expressão e Comunicação: linguagem oral e abordagem à escrita pretendia-se promover 

momentos de leitura e escrita com exploração de rimas e poemas; a visita das contadoras de 

histórias da biblioteca ao jardim – “A ronda de contos”; elaboração de receitas tradicionais – 

recolha que foi feita junto da família e um registo da visita à exposição do TMG.  
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No Domínio da Matemática realizaram-se jogos com objetos da natureza (contar 

objetos e relacionar a quantidade com o respetivo algarismo); fazer a comparação entre 

pequenos grupos de objetos; formar conjuntos (tamanhos, cores, quantidade, etc.); compreender 

conceito de peso e medida com a confeção de algumas receitas tradicionais e elaborar um 

gráfico das preferências de alimentos.  

Na Expressão Motora os principais objetivos eram promover a manipulação de vários 

objetos e desenvolver a motricidade global, através de jogos: jogo da roda de alimentos, jogo da 

glória e jogos de movimento com regras simples; a realização de diferentes atividades de 

recorte, pintura e moldagem. A Expressão Dramática centrou-se em desenvolver a capacidade 

de expressão e comunicação e sensibilizar para a história da “arte” e da pintura. Já na 

Expressão Plástica o objetivo era conhecer alguns materiais utilizados na pintura e promover a 

produção e criação individual. Na Expressão Musical pretendeu-se desenvolver a capacidade 

de expressão e comunicação e reconhecer diversas fontes sonoras. 

Na área do Conhecimento do Mundo os principais objetivos eram conhecer aspetos 

relativos a diferentes produtos; promover a utilização de diferentes materiais de consulta e 

fomentar uma atitude científica e experimental. As atividades propostas para estes objetivos 

eram a recolha de produtos da natureza pelas crianças e familiares; investigação sobre alguns 

autores/pintores em grupo ou com o apoio da família e a visita à exposição de pintura no TMG. 

No mês de outubro foram ao Museu da Guarda visitar a exposição de pintura de Carlos 

Adaixo e de José de Guimarães e foram ao TMG assistir a uma peça de teatro: “Uma história 

desafinada…ou nem por isso” (Figura nº 55). 

 

Figura nº 55 Peça de teatro “Uma história desafinada…ou nem por isso”. Fonte: Própria 

 

Em novembro o subtema foi – “Também somos artistas”. Na área de Formação 

Pessoal e Social os objetivos propostos, eram manifestar a curiosidade pelo mundo que a 
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rodeia; colaborar em atividades de pequeno e grande grupo e partilhar ideias, perspetivas e 

saberes. As atividades/estratégias foram a observação de obras de arte; seleção e organização 

dos materiais de desperdício reutilizáveis e a montagem do “atelier” na sala e utilização dos 

materiais específicos dos “pequenos artistas”. Na área de Expressão e Comunicação: 

linguagem oral e abordagem à escrita pretendeu-se desenvolver a expressão oral: enriquecer o 

vocabulário; recontar histórias e identificar formas de texto, através de exploração de 

lengalengas, de receitas tradicionais, de receitas com frutos secos e o registo da visita ao museu.  

No Domínio da Matemática os objetivos consistiam em identificar as formas 

geométricas; conhecer algumas caraterísticas das figuras geométricas e diferenciar a parte do 

todo. As atividades propostas eram a realização de composições com as formas geométricas; 

contagens com objetos diversos e realização de composições com imagens.  

Na Expressão Motora com a realização de exercícios de motricidade com material 

diverso e através dos jogos de descoberta pretendeu-se desenvolver a coordenação motora e 

realizar jogos com intencionalidade. A Expressão Dramática teve como objetivo principal 

exprimir de forma pessoal corporalmente e/ou vocalmente ações. Na Expressão Plástica o 

objetivo foi sensibilizar para a história da “arte” da escultura; desenvolver a capacidade de 

expressão e comunicação; representar vivências individuais; desenvolver a criatividade e 

produzir plasticamente, de um modo livre ou mediado. Por fim, na Expressão Musical os 

objetivos foram desenvolver a capacidade de expressão e comunicação e explorar as 

potencialidades de timbre, intensidade e altura.  

Na área do Conhecimento do Mundo realizaram-se atividades como a confeção de 

algumas receitas de culinária; foi feito o tradicional magusto; a visita à Quinta da Maúnça; 

estabeleceu-se um diálogo sobre a floresta adormecida: animais que hibernam e os tipos de 

folhas; visualizou-se imagens de obras de arte/escultura, com investigação de alguns 

autores/escultores e a montagem do “atelier” de moldagem/construção de esculturas na sala.  

No mês de novembro visitaram o Museu da Guarda, onde visualizaram e aprenderam 

qual a diferença entre escultura e pintura. No fim da visita guiada construíram, com a ajuda de 

uma caixa de papel e várias fotografias de pinturas, uma maquete de um museu (Figura nº 56 e 

57). 

 

 

 

 

 

 

Figura nº 56 Exposição de pintura/escultura. Fonte: Própria 
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Figura nº 57 Maquete do Museu. Fonte: Própria 

 

No mês seguinte, em dezembro, o subtema foi – “É tempo de partilhar (as nossas 

“obras de arte”)”. Uma vez que estávamos na altura da época natalícia, em Formação Pessoal 

e Social estabeleceu-se um diálogo sobre a mensagem de Natal; da evolução dos símbolos 

natalícios e a importância da família.  

Em Expressão e Comunicação: linguagem oral e abordagem à escrita, promoveu-se 

a leitura com a história do presépio; elaborou-se receitas tradicionais de Natal e registou-se o 

significado do Natal.  

No Domínio da Matemática realizaram-se algumas receitas de culinárias com o 

objetivo de desenvolver o raciocínio lógico, bem como as noções de medida, peso e forma. 

Outras atividades propostas eram a realização de sequências com símbolos de Natal; 

sequencializar imagens da história de Natal e, a constituição de conjuntos para diferenciar o 

maior e o menor. 

Nas Expressões deu-se uma maior importância à Dramática, pois aproximava-se a 

festa de natal, e pretendia-se que dramatizassem poemas. Na Expressão Plástica foi realizado 

um anjo com materiais reutilizáveis e um presépio com a colaboração da família. Na Expressão 

Musical trabalhou-se canções de Natal.  

Na área do Conhecimento do Mundo tinham como principais atividades visitar um 

centro de dia ou uma família carenciada; reconhecer momentos importantes da vida pessoal e da 

comunidade, como por exemplo, exposição das obras/pinturas produzidas nos jardins, exposição 

de presépios na escola sede de agrupamento, realização de um calendário do advento e a 

participação na festa de natal com a comunidade.  

Neste mês algumas atividades tiveram a colaboração da autarquia, como a construção 

de um Anjo da Guarda (Figura nº 58) e a animação de Natal no largo da Sé Catedral.  
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Figura nº 58 Anjo da Guarda. Fonte: Própria 

 

O estágio acabou no final do mês de janeiro com o subtema – “Poetas de palmo e 

meio”. Na área de Formação Pessoal e Social os objetivos propostos foram, vivenciar tradições 

como cantar as janeiras em articulação com outros jardins-de-infância e/ou escolas do 1.º CEB.  

Na Expressão e Comunicação: linguagem oral e abordagem à escrita, teve como 

principais atividades explorar poemas e textos; conhecer a biografia e obras cantadas, como por 

exemplo, o poema “Balada da Neve”; a produção de textos/poesias com as crianças utilizando 

diferentes linguagens e reinventar provérbios.  

No Domínio da Matemática continuou-se a desenvolver o raciocínio lógico, a 

classificação de objetos e a compreensão de diferentes critérios.  

Na Expressão Motora realizaram-se ações motoras básicas; explorou-se materiais 

portáteis, como bolas, arcos, cordas, etc., e concretizou-se jogos com objetos. Em Expressão 

Dramática experimentou-se as possibilidades do corpo e da voz e recreou-se experiências da 

vida quotidiana. Na Expressão Plástica promoveu-se a correta utilização dos materiais, levando 

à sua utilização e promoveu-se a capacidade criativa. Na Expressão Musical desenvolveu-se a 

expressão e comunicação musical.  

Por fim, na área do Conhecimento do Mundo, desenvolveu-se a capacidade de 

orientação e localização no espaço, através da visita à biblioteca; a distinção de unidades de 

tempo e reconheceu-se monumentos importantes da vida pessoal e da comunidade, como a 

exploração do vestuários de inverno e de pesquisas sobre tradições das janeiras e sobre o 

inverno. 

No mês de janeiro, para finalização do estágio, as atividades desenvolvidas foram o 

cantar das janeiras (Figura nº 59) e a visualização do recital de Augusto Gil “A Balada da Neve” 

(Figura nº 60) no Centro Cultural da Guarda.    
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Figura nº 59 Preparação para cantar as janeiras. Fonte: Própria 

 

Figura nº 60 Proclamação do poema de Augusto Gil. Fonte: Própria 

 

 

2.2. Prática de Ensino Supervisionada II 

 

A prática profissional que serviu de suporte para a elaboração do relatório de estágio, 

decorreu no período compreendido entre 24 de fevereiro de 2014 e 13 de junho de 2014, na 

Escola Básica de Santa Zita, inserida no Agrupamento de Escolas Afonso de Albuquerque, 

localizada na cidade da Guarda. 

O estágio realizado ocorreu, como já foi referido anteriormente na Escola Básica de 

Santa Zita, numa turma do 3.º de escolaridade com idades compreendidas entre os 8 e os 10 

anos de idade, sendo a professora titular da turma a Professora Maria de Fátima Leitão, sendo 

esta também a coordenadora da escola. O grupo de estágio era constituído por três elementos e 
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por esse facto o estágio decorreu todas as segundas, terças, quartas e sextas entre as 9 horas e 16 

horas, na qual o período de almoço era compreendido entre as 12 e as 14 horas. 

As duas primeiras semanas foram meramente de observação, para conhecer a turma 

com que íamos trabalhar, quais as suas dificuldades e qual a área com mais facilidade. Também 

tivemos acesso aos manuais adotados, com os quais nos íamos guiar na nossa prática de ensino 

supervisionada durante as treze semanas seguintes. 

A partir do 1º Ciclo do Ensino Básico foi introduzido um programa curricular que deve 

ser seguido, de forma a ir ao encontro de grandes finalidades, como o sucesso escolar. 

A Lei de Bases do Sistema Educativo determina o caráter universal, obrigatório e 

gratuito do ensino básico, assinalando, no seu artigo 7.º, que lhe cumpre «assegurar uma 

formação geral comum a todos os portugueses». 

As áreas curriculares disciplinares de frequência obrigatória são: 

 Língua Portuguesa; 

 Matemática; 

 Estudo do Meio; 

 Expressões: 

 Artísticas; 

 Físico-Motoras. 

Quanto às áreas curriculares não disciplinares são: 

 Área de Projeto; 

 Estudo Acompanhado; 

 Formação Cívica.  

Assim o programa curricular para o 1.º Ciclo implica que o desenvolvimento da 

educação escolar, ao longo das idades abrangidas constitua uma oportunidade para que os 

alunos realizem experiências de aprendizagem ativas, significativas, integradas e socializadoras 

que garantam, efetivamente, o direito ao sucesso escolar de cada aluno.  

Cada domínio do currículo integra os seguintes componentes: Princípios Orientadores, 

Objetivos Gerais e Blocos de Aprendizagem.  

Os Princípios Orientadores propõem fundamentos e apontam perspetivas estratégicas de 

desenvolvimento das práticas educativas nos diversos domínios disciplinares que integram o 

currículo.  

Os Objetivos Gerais do domínio disciplinar ou interdisciplinar enunciam as 

competências globais que cada aluno terá de atingir até ao fim do 1.º Ciclo no respetivo domínio 

do currículo.  

Os Blocos de Aprendizagem correspondem a conjuntos de atividades de aprendizagem 

designados por um conceito, por um tema articulador ou pela designação de uma etapa de 
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desenvolvimento da atividade curricular. Cada bloco, enquanto capítulo ou segmento de um 

domínio disciplinar, é composto por quatro etapas de atividades que correspondem a cada um 

dos quatro anos do 1.º Ciclo. Os Blocos são introduzidos por um pequeno texto de orientação 

teórica e pedagógica para cada um dos subdomínios ou segmentos da ação educativa. O 

conteúdo de cada Bloco é constituído por conjuntos de listas de atividades de aprendizagem ou 

experiências educativas enunciadas sob a forma de objetivos de ação. 

Cada conjunto dessas atividades integra-se num enunciado mais genérico de ação ou 

num conceito ou tema aglutinador das referidas atividades para cada domínio do saber ou 

programa.  

Seguidamente irão ser exploradas as áreas curriculares disciplinares com os seus 

objetivos e atividades realizadas, dando exemplos de planificações que foram aplicadas na 

turma onde decorreu o estágio. 

 

i) Área do Português 

A área do Português está subdividida em três blocos.  

De acordo com OCEPE (2004) o 1º bloco tem como subdomínio a Comunicação Oral 

com três principais objetivos: 1.º comunicar oralmente, com progressiva autonomia e clareza; 

2.º desenvolver a capacidade de retenção da informação oral e 3.º criar o gosto pela recolha de 

produções do património literário oral. Algumas atividades a realizar no primeiro objetivo 

são: formular recados, avisos e instruções; relatar acontecimentos, vividos ou imaginados; 

contar histórias, vividas ou imaginárias; participar, em grupo, na elaboração de histórias; 

completar e recriar histórias; apresentar trabalhos individuais ou de grupo; intervir, oralmente, 

num diálogo ou numa conversa e regular a participação nas diferentes situações de 

comunicação. No segundo objetivo há que saber interpretar enunciados de natureza 

diversificada; reter informações a partir de um enunciado oral; formular recados; responder a 

questionários; dramatizar textos próprios ou de outros; transpor enunciados orais para outras 

formas de expressão; experimentar variações expressivas da língua oral e interpretar e recriar 

em linguagem verbal mensagens não-verbais. No último objetivo trabalha-se o recolher e 

selecionar produções do património literário oral; participar em jogos de reprodução da 

literatura oral; comparar versões diferentes dos mesmos contos e participar na produção de 

rimas, lengalengas.  

O 2.º bloco tem como subdomínio a Comunicação Escrita com três principais 

objetivos: desenvolver o gosto pela escrita e pela leitura; desenvolver as competências da escrita 

e da leitura e utilizar técnicas de recolha e de organização da informação. Algumas atividades a 

realizar nestes objetivos são: trabalhar a consciência fonológica; a ortografia; a caligrafia; 

planificar e textualizar; distinguir os diferentes tipos de texto (descritivo, narrativo, poético, 

informativo, instrucional, dramático e conversacional); praticar uma leitura orientada; distinguir 
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os verbos introdutores de relato no discurso; planificar um e-mail e aprender a escrita lúdico-

criativa (caligrama). Dentro da educação literária, conhecer quais os elementos paratextuais; ter 

uma leitura orientada ou por iniciativa própria e apresentar leituras efetuadas, como por 

exemplo a apresentar de um livro lido.  

O 3.º e último bloco e último bloco tem como subdomínio o Funcionamento da Língua, 

Análise e Reflexão com um objetivo: descobrir aspetos fundamentais da estrutura e do 

funcionamento da Língua a partir de situações de uso. Distinguir diferentes tipos de texto; 

organizar famílias de palavras; exercitar o uso de sinais de pontuação e auxiliares da escrita; 

identificar nomes; distinguir nomes comuns, próprios e coletivos; identificar o género, grau e 

número dos nomes; identificar adjetivos; aplicar pronomes; identificar verbos; comparar 

onomatopeias; decompor palavras em sílabas e exercitar o uso de sinais gráficos de acentuação.  

 

ii) Área da Matemática 

A área da Matemática está subdividida em três blocos. 

O 1.º bloco tem como subdomínio Números e Operações com os seguintes objetivos: 

dentro da divisão formular estratégias de cálculo mental; trabalhar algoritmos e resolver 

problemas. Na multiplicação/divisão trabalhar o dobro, triplo, etc., a metade, a terça parte, etc.; 

e resolver problemas. Com os números racionais não negativos, distinguir o numerador do 

denominador; resolver frações próprias, improprias, equivalentes e decimais; a adição de 

frações decimais; a adição de frações decimais e números decimais e resolver problemas. 

O 2.º bloco tem como subdomínio Forma e Espaço (Iniciação à Geometria) com os 

seguintes objetivos: distinguir os diferentes tipos de comprimento; trabalhar o metro, os 

submúltiplos e múltiplos; representar conversões; calcular o perímetro de polígonos e resolver 

problemas. 

O 3.º bloco tem como subdomínio Grandezas e Medida com os seguintes objetivos: 

determinar a área e reconhecer o metro quadrado como unidade de medida; comparar volumes 

de objetos; medir a capacidade de recipientes; relacionar o quilograma e o grama; reconhecer 

múltiplos e submúltiplos do litro; dominar a localização e orientação no espaço através de 

itinerários e direções; representar segmentos de reta paralelos e perpendiculares; trabalhar 

figuras geométricas; relacionar a hora, o minuto e o segundo; fazer adições e subtrações de 

medidas de tempo e representar valores monetários em euros. 

 

iii) Área de Estudo do Meio 

A área de Estudo do Meio está subdividida em seis blocos. 

O 1.º bloco tem como subdomínio À Descoberta de Si Mesmo com os seguintes 

objetivos: conhecer a sua naturalidade e nacionalidade; descobrir o corpo; a importância da 

saúde e a segurança do seu corpo. 
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O 2.º bloco tem como subdomínio À Descoberta dos Outros e das Instituições com os 

seguintes objetivos: conhecer os membros da sua família; o passado familiar mais longínquo; o 

passado do meio local; conhecer costumes e tradições de outros povos; reconhecer símbolos 

locais e regionais e outras culturas da sua comunidade.  

O 3.º bloco tem como subdomínio À Descoberta do Ambiente Natural com os seguintes 

objetivos: os seres vivos do ambiente próximo; aspetos físicos do meio local e os astros.  

O 4.º bloco tem como subdomínio À Descoberta das Inter-Relações entre Espaços com 

os seguintes objetivos: descrever itinerários; localizar espaços em relação a um ponto de 

referência; reconhecer os diferentes espaços do seu bairro ou da sua localidade; reconhecer as 

deslocações dos seres vivos; contatar, observar e descrever o comércio local e investigar sobre 

os meios de comunicação. 

O 5.º bloco tem como subdomínio À Descoberta dos Materiais e Objetos com os 

seguintes objetivos: realizar experiências com a luz e com ímanes; realizar experiências de 

mecânica e manusear objetos em situações concretas.  

Por fim, no 6.º e último bloco que tem como subdomínio À Descoberta das Inter-

Relações entre a Natureza e a Sociedade com os seguintes objetivos: conhecer a agricultura do 

meio local; reconhecer a criação de gado no meio local; explorar as florestas do meio local; 

reconhecer a atividade piscatória; fazer o levantamento de locais e dos principais produtos 

minerais da região; identificar indústrias e as suas matérias-primas; reconhecer o turismo no 

meio local e as diferentes construções.  

 

iv) Área de Expressões 

A área de Expressões está dividida em Físico-Motora, Musical, Dramática e Plástica. 

iv.1.) Área de Expressão Físico-Motora 

A área de Expressão Físico-Motora está subdivida em oito blocos. 

Uma vez que a turma se encontrava no 3.º ano, só teve a partir do 3.º bloco. Este tinha o 

subdomínio Ginástica com o principal objetivo de realizar exercícios de destreza, pondo em 

prática regras de segurança.  

O 4.º bloco tem como o subdomínio Jogos com o objetivo de realizar jogos coletivos, 

de tração e jogos individuais, aos pares ou para concurso.  

O 5.º bloco tem como subdomínio Patinagem com o principal objetivo de patinar com 

equilíbrio e segurança, ajustando as suas ações para orientar o seu deslocamento com 

intencionalidade e oportunidade na realização de percursos variados. 

O 6.º bloco denominado Atividades Rítmicas Expressivas tem como ponto central, 

combinar deslocamentos, movimentos não locomotores e equilíbrios adequados à expressão de 

motivos ou temas combinados com os colegas e professor, de acordo com a estrutura rítmica e 

melodia de composições musicais.  
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No 7.º bloco, Percursos da Natureza, é primordial escolher e realizar habilidades 

apropriadas em percursos na natureza, de acordo com as características do terreno e os sinais de 

orientação, colaborando com os colegas e respeitando as regras de segurança e preservação do 

ambiente. 

Por fim no 8.º bloco, Natação ao longo do 1.º ciclo passam por três níveis: introdutório, 

elementar e avançado. À medida que vão evoluindo vão passando de nível.  

 

iv.2.) Expressão e Educação Musical 

A área de Expressão e Educação Musical está subdividida em dois blocos. 

O 1.º bloco tem a designação de Jogos de Exploração. O desenvolvimento da 

musicalidade é um processo gradual, dependente do domínio de capacidades instrumentais, da 

linguagem adequada, do gosto pela exploração, da capacidade de escutar. Deve-se dar 

oportunidade a todas as crianças de desenvolver as propostas e projetos próprios e do professor. 

Voz, corpo e instrumentos formam um todo, sendo a criança solicitada a utilizá-los de firma 

integrada, harmoniosa e criativa. 

O 2.º bloco, Experimentação, Desenvolvimento e Criação Musical, dá importância aos 

jogos de exploração, pois estes são a base do desenvolvimento das capacidades musicais, 

levando ao desenvolvimento auditivo, expressão e criação musical e representação do som.  

 

iv.3.) Expressão e Educação Dramática     

A área de Expressão e Educação Dramática está subdividida em dois blocos. 

O 1.º bloco tem de subdomínio Jogos de Exploração. As atividades de exploração irão 

permitir às crianças, que desenvolvam, de forma pessoal, as suas possibilidades expressivas 

utilizando o corpo, a voz, o espaço e os objetos.  

O 2.º bloco denomina-se Jogos Dramáticos, com o objetivo de desenvolver as 

capacidades de relação e de comunicação com os outros.  

 

iv.4.) Expressão e Educação Plástica 

A área de Expressão e Educação Plástica está subdividida em três blocos. 

O 1.º bloco designa-se por Descoberta e Organização Progressiva de Volumes. As 

crianças necessitam de explorar, sensorialmente, diferentes materiais e objetos procurando, 

livremente, maneiras de os agrupar, ligar, sobrepor… 

No 2.º bloco, Descoberta e Organização Progressiva de Superfícies, através do 

desenho e da pintura a criança irá desenvolver a sua singularidade expressiva.  

O 3.º bloco denominado Exploração de Técnicas Diversas de Expressão, tem como 

objetivo desenvolver as capacidades expressivas através da utilização de diferentes materiais e 

técnicas, alargando o campo de experiências e o domínio de outras linguagens expressivas.  
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Todas as planificações eram diárias, contendo as diferentes áreas adequadas ao horário 

escolar do 3.º ano.  

Seguem-se de seguida três exemplos de planificações diárias.  

 

1ª. planificação – 19 de março de 2014 

 A aula do dia 19 de março (Apêndice 7) começou com a área do português, visto ser o 

dia do Pai, a docente trouxe para a sala de aula um poema modelo (Anexo 5). A partir deste 

exemplo os alunos escreveram um pequeno poema. Seguidamente recortaram um postal 

(Apêndice 8) já previamente elaborado onde redigiram o poema escolhido. Alguns dos poemas 

realizados na sala foram lidos em voz alta.  

Passando para a aula de matemática foi distribuído uma ficha de trabalho (Apêndice 9) 

de continuação às revisões para a ficha de avaliação. A docente deu um tempo de resolução para 

a mesma. Visto que a aula teve continuidade para a tarde fizeram a correção de todos os 

exercícios propostos no quadro.   

 Na última hora do dia tiveram a área de educação para a cidadania, para falarem da 

importância da decisão democrática. Foi realizado na sala de aula um exemplo de um espaço 

eleitoral, onde cada aluno teve de votar num tema que foi definido (Apêndice 10), assim 

verificaram a importância do voto bem como do seu segredo. 

 

2ª. planificação – 12 de maio de 2014 

A aula do dia 12 de maio (Apêndice 11) iniciou-se com uma questão proposta pela 

docente: “qual será a importância da internet?”. Seguidamente procedeu-se à leitura de um texto 

(área do português) presente no manual “O meu avô e a internet” de José Fanha (Anexo 6). A 

docente fez uma primeira leitura e posteriormente solicitou a um aluno para fazer uma leitura 

em voz alta e, assim sucessivamente. Após a leitura fizeram a interpretação da mesma, dando 

uma importância aos verbos regulares que aparecem ao longo do texto. Depois da correção foi 

feita a conjugação do verbo “ser” e do verbo “falar” no presente, futuro e no pretérito perfeito 

do indicativo, para uma revisão dos verbos regulares e irregulares, no quadro. Posteriormente a 

professora pediu que abrissem o livro de fichas de trabalho (Anexo 7) e que responderam às 

perguntas propostas nele. 

Na área da matemática foi abordado os itinerários e as direções com o apoio do manual 

pág.140 (Anexo 8). Foi distribuído aos alunos uma ficha de trabalho (Apêndice 12) para 

situarem objetos no espaço, identificar segmentos de reta numa grelha quadriculada, etc. 

No período da tarde iniciaram na área de estudo do meio o comércio local. A docente 

começou por perguntar que tipo de produtos consomem em maior quantidade e onde vão para 

os adquirir, questionando quais os locais de comércio que conhecem na nossa localidade. 
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Seguidamente perguntou aos alunos o que entendem por comércio, fazendo depois uma síntese 

no quadro (Apêndice 13), quais os locais de comércio, quais os produtos vendidos nos locais de 

comércio e quais os circuitos comerciais. Ao mesmo tempo que os conteúdos são lecionados, os 

alunos acompanharam com o manual. Depois de todos os conteúdos abordados e de todas as 

definições redigidas no quadro, a docente desenhou no mesmo, um exemplo das funções do 

Homem, onde mostra o produtor, o consumidor e o comerciante. Após este pequeno esquema, 

foram propostas algumas questões, tais como:  

1. Indica o que podes comprar em cada um dos seguintes locais: 
Livraria –  
Supermercado –  
Sapataria –  
Café –  
Feira –  
Talho –  
2. Indica as funções de cada um dos intervenientes num circuito comercial. 
Produtor –  
Comerciante –  
Consumidor –  
3. Lê, pensa e responde. 
“O Paulo trabalha na gelataria do senhor Afonso. A Raquel comprou um refresco.” 
-Escreve o nome do: 
Comerciante –  
Empregado –  
Consumidor –  
4. Imagina que vais a uma feira. Faz uma lista dos produtos que desejarias comprar. 
___________________ ; _____________________ ; ________________________ ; 
___________________ ; _____________________ ; ________________________ .  
 

Na última hora do dia em expressão musical/dramática, os alunos fizeram, com a ajuda 

da professora, uma coreografia da música “Madagáscar”. 

 

3ª. planificação – 16 de maio de 2014 

A aula do dia 16 de maio (Apêndice 14) iniciou-se com a área do português dando 

incidência no Caligrama. Primeiramente a docente perguntou aos alunos se sabem o que é um 

caligrama, “é um poema, frase ou palavra em que a sua caligrafia ou texto manuscrito é 

organizado ou configurado de tal maneira que cria uma espécie de imagem visual”, redigindo 

depois no quadro a sua definição. Seguidamente desenhou alguns exemplos de caligrama no 

quadro (Apêndice 15), pedindo aos alunos que os tentem copiar para uma folha branca. Após 

esta pequena compreensão, foi proposto aos alunos que utilizem outra folha branca e desenham 

um desenho livre na base de um caligrama. Este desenho foi entregue à docente no final da sua 

realização.  

Após o intervalo começaram na área da matemática, realizando uma ficha de trabalho 

(Apêndice 16) com algumas revisões de conteúdos já abordados anteriormente. Esta foi feita na 

sala de aula e todos em conjunto, indo um aluno de cada vez ao quadro a resolvê-la.  
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No período da tarde iniciou-se a área de estudo do meio, dando continuidade ao 

comércio local (Apêndice 17). Numa primeira fase a professora colocou algumas questões sobre 

o comércio abordado na última aula. Numa segunda fase começou por questionar se sabiam 

quais os cuidados que devem ter com os alimentos, bem como a venda dos produtos alimentares 

e a validade dos produtos. Os alunos seguiram a matéria em questão acompanhando o manual. 

A docente mostrou alguns rótulos e ensinou a sua leitura. Numa terceira fase falou-se da 

importância do recibo e da fatura, qual será a noção que os alunos terão disto? Após retidos 

todos os conteúdos, realizaram a ficha de trabalho nº 18.     

Na última hora a docente mostrou um pequeno vídeo, retirado do youtube, sobre a 

pesca, onde para além de ficarem a conhecer a arte Xávega usada em Portugal, visualizaram o 

peixe a ser vendido logo mal chega do mar ao consumidor. 

 

Na Prática de Estágio Supervisionada II (PES II) não se obtiveram fotografias durante 

as aulas correntes, só em alguns trabalhos de Expressão Plástica, uma vez que a prática letiva 

tem uma maior preocupação com o ensino individualizado, ocupando desta forma a quase 

totalidade das horas letivas e por outro lado para não perturbar os alunos, pois muitos deles 

iriam-se distrair.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo III 

Atividades experimentais com crianças com NEE  
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As crianças especiais, assim como as aves, são diferentes em seus voos. 

Todas, no entanto, são iguais em seu direito de voar. 

Jesica Del Carmen Perez  

 

 

 

  

(Fonte:https://www.google.pt/search?q=11933442_946738798732214_816303419207205748_n&biw=1024&bih=677&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwii4-

GS48bJAhXGuhoKHUj6CgMQ_AUIBigB#imgrc=Zb-gMgd1O2r4kM%3A)  
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Este estudo foi desenvolvido e realizado numa turma do 4º ano, durante o 3º período do 

ano letivo 2014/2015, com um grupo de vinte alunos, com idades compreendidas entre os nove 

anos e os onze anos. Uma vez que a PES II tinha sido realizada com esta turma, no ano anterior 

2013/2014, pude comparar a evolução constante da aprendizagem de cada um dos alunos.  

É de salientar que este estudo, no entanto, incidiu essencialmente numa aluna da turma 

com NEE. Primeiramente foi aplicado na turma inteira, estando a aluna com NEE sempre 

presente e posteriormente foi trabalhado isoladamente com a aluna de NEE. Esta encontrava-se 

abrangida pelo Decreto-Lei nº 3 de 2008, de sete de janeiro. Esta aluna tem Programa Educativo 

Individual, acompanhou sempre o grupo e beneficiou das seguintes medidas: a) Apoio 

Pedagógico Personalizado; b) Adequações Curriculares Individuais e d) Adequações no 

Processo de Avaliação, todas contempladas no Decreto referido anteriormente, mais 

concretamente no artigo 16º.   

 

3.1. A criança com NEE 

 Como já foi referido a aluna está abrangida pelo Decreto-Lei nº 3 de 2008, de sete de 

janeiro, tem PEI, acompanhou sempre o grupo e beneficiou das medidas: a) Apoio Pedagógico 

Personalizado; b) Adequações Curriculares Individuais e d) Adequações no Processo de 

Avaliação. A aluna demonstrava dificuldades de aprendizagem, défice de atenção e 

concentração, dificuldade de retenção de informação e alguma dislexia. 

A expressão dificuldades de aprendizagem é atualmente usada para descrever uma 

perturbação que interfere com a capacidade para guardar, reter, processar ou produzir 

informação. O Centro Nacional de Informação para Crianças e Jovens com Deficiência (1992), 

referido por Nielsen (1990, p. 64), define dificuldades de aprendizagem como uma perturbação 

num ou mais dos processos psicológicos básicos envolvidos na compreensão ou no uso da 

linguagem falada ou escrita, a qual se pode manifestar através de uma capacidade imperfeita 

para escutar, pensar, falar, ler, escrever, soletrar ou realizar cálculos matemáticos. 

As desordens por défice de atenção sem que lhes esteja associada hiperatividade 

(DDA) e aquelas em que a hiperatividade se manifesta (DDAH) são desordens ao nível de 

desenvolvimento que resultam em problemas de atenção, em impulsividade e, em alguns casos, 

em hiperatividade. 

Dislexia designa uma dificuldade específica a nível da leitura. Em termos médicos, é 

definida como uma condição resultante de fatores neurológicos, de maturação ou genéticos. O 

Instituto Nacional de Saúde e Desenvolvimento Humano (1996), referido por Nielsen (1990, p. 

75), define dislexia como uma desordem que se manifesta pela dificuldade em aprender a ler, 

sem que tal esteja relacionado com instrução convencional, adequação intelectual e 

oportunidades socioculturais.   
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É da maior importância para qualquer docente, estar a par do percurso escolar dos 

alunos no seu geral e no particular, por forma a encontrar estratégias motivadoras que 

contribuam para o sucesso escolar dos mesmos. Este conhecimento torna-se mais importante, 

ainda, quando estamos perante crianças que inseridas em turmas “normais”, apresentam 

problemas de aprendizagem diversas. 

Tendo em conta este pressuposto apresenta-se em seguida o percurso escolar da aluna 

com NEE, com a qual foi desenvolvido este estudo. Estas informações foram disponibilizadas 

pela Professora de Apoio da mesma.   

Frequentou os três anos do pré-escolar no Jardim de Infância da Sé. 

Em 2009, com 5 anos de idade foi observada e avaliada na consulta Externa 

Desenvolvimento no Hospital Sousa Martins, pela Pediatra de Desenvolvimento. 

Segundo o relatório, a aluna evidencia limitações moderadas nas funções psicossociais 

globais, nas funções cognitivas básicas e mentais de linguagem e limitações graves nas funções 

psicomotoras. Foram ainda avaliadas as funções relacionadas com os reflexos motores, com o 

controle de movimento voluntário e com o padrão de marcha com uma limitação moderada, 

pelo que foi sugerido que a aluna fosse intervencionada com o objetivo de consolidar os 

conteúdos de orientações curriculares, bem como beneficiasse de apoio especializado em 

terapia da fala.  

Ainda em 2009, foi observada na consulta de desenvolvimento com o pediatra de 

desenvolvimento, resultando um diagnóstico de Perturbação Específica da aquisição da 

linguagem de tipo expressiva e de um DAMP (défice de atenção no controlo motor e na 

perceção) tendo sido elaborado um plano de avaliação/intervenção para a aluna. 

Desse plano na dimensão educativo-desenvolvimento foi proposta a avaliação da 

atenção, um programa educativo individual com adaptações das condições em que se 

processa o ensino-aprendizagem, designadamente o treino de leitura, bem como terapia da fala. 

No ano letivo 2009/2010 ainda no Jardim de Infância da Sé beneficiou de apoio 

educativo no próprio jardim. Particularmente beneficiou ainda de terapia da fala e treino de 

leitura. 

Foi ainda medicada com Metilfenidato (Rubifen) que faz até à data. 

Frequentou o 1º. ano de escolaridade no ano letivo de 2010/2011 tendo sido indicada no 

agrupamento para uma turma reduzida na Escola Augusto Gil, na Guarda. Ao longo do ano 

revelou bastantes dificuldades ao nível da motricidade fina, escrita, leitura, necessitando de 

apoio permanente da Professora para a realização das tarefas. 

No ano letivo 2011/2012 prosseguiu os seus estudos na mesma escola, mas agora com 

uma turma de 1º. e 2º. ano de escolaridade. 

Durante o ano letivo a aluna beneficiou de apoio educativo – acompanhamento direto 

e individualizado, cinco tempos por semana, reforçando-se sempre as aprendizagens de 
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conteúdos lecionados no grupo/turma e utilizando pedagogia diferenciada sempre que 

necessário. 

No final do 3º, período a avaliação de desempenho da aluna foi inconstante, mostrando 

ritmo de trabalho e aprendizagem muito lento. 

A aluna é muito empenhada e houve pequenos progressos nas diferentes áreas e de 

acordo com o relatório elaborado pela Professora de apoio continua a precisar de um 

acompanhamento individualizado na realização de qualquer trabalho proposto. 

Ainda durante o ano de 2011/2012 continuou com sessões regulares, duas vezes por 

semana, de Terapia da Fala/Treino de Leitura.  

Em março de 2012 a aluna foi referenciada para avaliação psicológica pelos seus pais, 

tendo esta avaliação sido feita pela Psicóloga que a acompanha desde o início. 

Segundo o relatório da avaliação psicológica, a aluna demonstra uma boa capacidade 

de interiorização e cumprimento de regras de funcionamento de acordo com o espaço e as 

funções que lhe são atribuídas, sendo por vezes necessário tornar consciente o objetivo que se 

pretende alcançar de modo a que redirecione o seu empenho e aplique da melhor forma algumas 

estratégias de autocontrolo.  

Os resultados da avaliação demonstram que a aluna, no que diz respeito ao 

desenvolvimento cognitivo, apresenta um nível médio relativamente ao seu grupo etário. 

Encontra-se na média para a idade apesar de apresentar um desempenho inferior nas subescalas 

informação e vocabulário. Para além disso, tanto no que se refere ao índice de organização 

percetiva como de velocidade de processamento, a aluna apresenta um desempenho situado no 

nível médio inferior, tendo como referência o seu grupo etário. 

Foi feita ainda uma avaliação por parte da Terapeuta da Fala. No relatório é referido que 

a aluna continua com bastante dificuldade a nível da aquisição das competências de 

leitura/escrita o que influência a compreensão da linguagem escrita. 

As funções de atenção/concentração estão bastante reduzidas o que compromete a 

realização das atividades e leva a um ritmo de trabalho muito lento, principalmente ao nível das 

atividades de leitura/escrita. 

A aluna necessita de constante supervisão para que consiga realizar e concluir os 

trabalhos. No relatório a terapeuta sugere que a aluna continue a beneficiar de apoios que a 

ajudem a colmatar as suas dificuldades ao nível escolar. Revela pois deficiência moderada na 

linguagem escrita, na expressão da linguagem escrita e nas funções da linguagem. Nas funções 

da articulação revela uma deficiência leve. 

No ano letivo de 2011/2012 foi observada na consulta de Neuropediatria. Segundo o 

relatório a aluna apresenta necessidades educativas especiais determinando a sua referência para 

a educação especial. A aluna deve continuar com o apoio pedagógico personalizado que tem, 

pois sem esse apoio não será possível ter rendimento satisfatório na aprendizagem. 
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Por necessidade de a aluna se encontrar numa turma de um só ano de escolaridade foi 

transferida no presente ano letivo 2012/2013 para a Escola Básica de Santa Zita. 

A integração da aluna na nova escola decorreu com normalidade. 

A aluna é uma criança alegre, tranquila, de fácil adaptação, empenhada, apesar de 

consciente das suas limitações e dificuldades. 

Vive com a mãe e com a irmã de 12 anos que se encontra a frequentar o 7º. ano de 

escolaridade. 

Com o pai mantem também uma relação de proximidade, com quem está também 

diariamente por períodos mais curtos e com quem passa fim-de-semana de quinze em quinze 

dias.  

Durante o ano letivo de 2014/2015 a aluna encontrava-se no 4º ano de escolaridade. No 

final deste, revelou maior autonomia nas atividades propostas, necessitou ainda do apoio do 

adulto. Progrediu ao nível da leitura e interpretação de textos. Dominou regras de ortografia. 

Aplicou noções gramaticais. Produziu textos com alguma sequência de ideias, clareza e 

criatividade.  

Na área da Matemática, a aluna demonstrou empenho e evolução mas evidenciou 

algumas dificuldades na identificação, composição e decomposição de números naturais até a 

um milhão. Efetuou adições, subtrações, divisões e multiplicações, sempre com recurso ao 

algoritmo. Necessitou de recorrer a material de concretização. Estabeleceu relações de grandeza 

e utilizou a simbologia correspondente. Reconheceu propriedades geométricas, representou e 

tratou conjuntos de dados, situou-se e situou objetos no espaço, adicionou e subtraiu quantias de 

dinheiro. Revelou alguma dificuldade na memorização das tabuadas e no domínio do cálculo 

mental. Resolveu situações problemáticas, com ajuda.  

Na área de Estudo do Meio fez progressos na aquisição de novos conteúdos. Revelou 

técnicas simples de pesquisa. Manifestou muito interesse e motivação pelos temas abordados e 

partilhou as suas experiências. Adquiriu noções temporais de século e década.  

Na área das Expressões expressou-se livremente com alguma criatividade. 

Identificou e produziu sons e ritmos. Participou em canções, lengalengas e rimas. Aplicou e 

explorou técnicas variadas. Evidenciou sentido estético e tentou ser mais cuidadosa na 

apresentação dos trabalhos.  

Foi assídua e pontual. Cumpriu regras. Soube escutar e respeitar a opinião dos outros. 

Relacionou-se bem com os colegas e os adultos. Interveio sempre de forma adequada. Aplicou 

sempre os valores e princípios de cidadania. Revelou muito respeito pelos elementos da 

comunidade educativa. Cumpriu muitas das regras estabelecidas. Melhorou ao nível da 

atenção e concentração.  

Na área de Comunicação e Linguagem, articula com mais facilidade sílabas e 

palavras. A aluna progrediu a nível da motricidade fina, embora o traçado das letras continue 
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pouco legível. Demonstra algum sentido estético e criativo. Desenvolveu competências ao 

nível da autonomia , independência pessoal e social.  

A família mostrou-se recetiva e disponível prestando-lhe o apoio necessário. Os alunos 

da turma contribuíram para a sua integração. Os professores prestaram-lhe o apoio 

individualizado e adequado às suas necessidades, contribuindo para o seu sucesso escolar. A 

medicação revelou-se eficaz refletindo-se no seu comportamento e nas suas aprendizagens 

escolares. Beneficiou de 5 tempos semanais de Apoio Pedagógico Personalizado com 

Professora de Educação Especial. A aluna necessitou de muito apoio individualizado para a 

realização das atividades que lhe foram propostas. As medidas educativas propostas no PEI 

foram avaliadas e revelaram-se eficazes. Concluiu com aproveitamento o quarto ano de 

escolaridade. 

Para concluir, podemos ainda referir que é uma menina muito doce, tem conhecimento 

das suas limitações, mas está sempre preocupada com o outro. É alegre, com um sorriso sempre 

na cara, os seus beijos são ternurentos e o seu abraço muito acolhedor. 

 

3.2. Importância das atividades experimentais em crianças com NEE 

 

Desde a década de noventa se tem verificado alterações no ensino das ciências, com o objetivo 

de promover uma educação para a cidadania que entusiasme os alunos e os ajude a construir novos 

significados, partindo dos seus problemas do seu quotidiano e explorando através deles o conhecimento 

científico (Machado, 2012, p.8). 

  

A ciência está presente no nosso dia-a-dia, quer através da televisão, de jornais, revistas, 

da rádio ou até de pequenos diálogos que construímos. A palavra ciência encontra-se 

relacionada com a compreensão das coisas e da razão pela qual elas se comportam de 

determinada forma. Como salienta Macedo (2001), ao ensinar ciências estamos a ajudar a 

criança/aluno a compreender o mundo à sua volta, dando a oportunidade de investigar, para 

assim poder responder a questões que lhe surgem no quotidiano.  

Para que o professor consiga uma maior motivação dos alunos para aprenderem deve 

interligar a ciência com os interesses dos mesmos, as vidas pessoais, as questões da sociedade, 

a proveniência cultural e outras matérias escolares (Staver, 2007, p. 19).  

Uma questão que se levanta é saber como o professor vai ensinar ciência. 

Primeiramente tem, antes de lecionar qualquer conteúdo programático, de averiguar quais as 

conceções que os alunos já possuem sobre os temas em estudo. Estas ideias designam-se por 

conceções alternativas. Como refere Teixeira (2011, p. 8) estas, têm origem num conjunto 

diversificado de experiências pessoais, incluindo a perceção e observação direta, a cultura e 

língua, bem como nas explicações dos professores – que apresentam muitas vezes as suas 
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próprias conceções alternativas – e nos materiais didáticos. Estas são adquiridas ao longo da 

aprendizagem das crianças/alunos com a realidade, construindo explicações favoráveis e 

fortemente influenciadas pelas suas experiências. Para Giordan e Vecchi (1996) as conceções 

alternativas são um conjunto de informações através do qual um aluno estrutura 

progressivamente os conhecimentos.   

Martínez (1999, p. 93) carateriza as conceções alternativas como um caráter implícito - 

em que as respostas que os alunos dessem a uma determinada questão não seriam conceções em 

si, mas uma forma de se manifestarem; como um princípio da diversidade - onde o aluno pode 

ter diferentes esquemas sobre determinado conteúdo; como uma sistematicidade - em que as 

conceções alternativas têm uma organização específica, diferente das ideias científicas e como 

uma probabilidade - em que a resposta de um aluno a uma questão concreta não está sujeita a 

uma lógica determinista, fixada previamente à formulação da mesma, e sim é resultado de um 

processo de decisão entre diversos argumentos ou opções que têm o mesmo significado.    

É na sala de aula que os alunos passam a maior parte do tempo com os professores, é 

nesta que se desenvolve as relações entre crianças/alunos e educadores/professores, sendo 

importante a compreensão do ambiente em sala de aula, pois é um ambiente onde as crianças/ 

alunos vão ter contato com novos conhecimentos, ambientes de aprendizagem produtivos 

(Arends, 2000, p. 109). 

Um dos aspetos preponderantes no ensino-aprendizagem é a motivação efetuada pelo 

educador/professor, a qual proporciona um maior interesse por parte dos alunos na aquisição 

dos conteúdos abordados (aprendizagem), como refere Tavares (1979) a motivação é um 

comportamento dirigido para um objetivo.  

Pedagogicamente, a motivação incidirá na criação de condições tais que permitam 

despertar o interesse contínuo do aluno, através das suas potencialidades, estimulando-o à livre 

criatividade. Trata-se então de um catalisador da atenção, do interesse do aluno e pretende-se 

com a motivação estimular o interesse, despertar o desejo de aprender do aluno e realizar 

esforços para atingir fins determinados, ou seja, tal como preconiza Tavares e Alarcão (2005) a 

motivação é, pois um fator determinante no processo de aprendizagem é, se for preconizada no 

início da aula trata-se de um ponto de arranque para uma aula, mas esse estímulo deverá 

permanecer durante a aula inteira, para que o aluno se mantenha motivado.  

A relação casual entre a motivação e a aprendizagem é recíproca e não-unidirecional, ou 

seja, a motivação não é uma condição indispensável da aprendizagem.  

Em síntese, poderemos referir que se trata de um método de ensino para captar/fixar a 

atenção dos alunos para os conteúdos que serão lecionados, tornando-se assim numa 

componente crucial na aprendizagem. 

Nas aulas, com atividades experimentais, os alunos enfrentam os resultados não 

previstos, em que a sua interpretação desafia a sua imaginação e raciocínio. Isto pode estimular 
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a compreensão de que a experimentação é uma construção social, humana e política em essência 

(Freitosa, 2011).  

Segundo Vygotsky (1986) o desenvolvimento e a aprendizagem estão relacionados 

desde o momento que o indivíduo nasce, sendo a aprendizagem resultante do desenvolvimento e 

que este não ocorre sem o primeiro. É importante considerar que o autor denominou de “zona de 

desenvolvimento proximal”, a qual pode ser entendida como a diferença entre o que os 

indivíduos podem realizar sozinhos, sem ajuda e o que potencialmente estariam aptos a realizar, 

representando um domínio em constante transformação, principalmente no ambiente escolar. A 

escola tem como função despertar os vários processos internos capazes de operar quando o 

aluno interage com outro aluno ou com o professor. 

Durante a realização de uma atividade experimental, esta interação é frequente, sendo 

favorecida pela interação entre o aluno e o professor, ou ainda, entre alunos. Tal como afirma 

Rosa (citado por Freitosa, 2011, p.31) no laboratório, ocorrem atividades que proporcionam a 

discussão entre os alunos, normalmente realizadas em pequenos grupos, os que aproxima entre 

si e, ainda permite uma relação mais direta entre eles e o professor.  

No entendimento de Charpak (1997), este ensino contribui também para desenvolver as 

competências necessárias à vida em sociedade, permitindo que a criança se abra ao real, o 

interrogue e o confronte, abordando o universo natural e técnico. Em primeiro lugar, pela 

observação mais ou menos ativa, a qual suscita a curiosidade e as interrogações dos alunos; 

seguindo-se a formulação das representações iniciais e a elaboração das perguntas; também pela 

experimentação que permite responder às perguntas e testar as explicações dadas; finalmente, 

pelo raciocínio, que estrutura a experimentação, permite tirar conclusões e alcançar um 

conhecimento objetivo do mundo verificável por todos. Encarando, desta forma, o ensino 

científico colabora para a construção do saber, do saber-fazer e do saber ser tão importantes na 

formação integral da criança. 

Pode-se constatar que o ensino experimental das ciências oferece uma fonte de 

atividades com uma forte componente sensorial, auditiva e visual, que se assume numa 

dimensão curricular de prazer e deslumbramento, respondendo assim às caraterísticas e 

necessidades das crianças com Necessidades Educativas Especiais, assegurando-lhes uma maior 

participação nas atividades propostas (Ainscow, 1998; Landívar e Hernández, 1994).  

Nos alunos com NEE o desenvolvimento ao nível prático e manipulativo, permite uma 

maior aprendizagem significativa e construtiva. Como transcreve Rief e Heimburge (2000, pg. 

19),  

o estilo de aprendizagem traduz-se num conjunto de caraterísticas pessoais, 

biológica e desenvolvimentalmente estabelecidas, que leva a que um mesmo 

método de ensino seja eficaz para uns e ineficaz para outros. Cada indivíduo 

apresenta um estilo de aprendizagem – tão individual quanto a respetiva 
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assinatura. Se conhecermos os estilos de aprendizagem dos nossos alunos, 

podemos organizar as salas de aula segundo as suas necessidades individuais 

relativamente ao silêncio ou ao som, à intensidade da iluminação, à 

temperatura ambiente, à organização dos lugares, à mobilidade ou às 

preferências por constituição de grupos. É possível detetar quais os padrões de 

trabalho que tendem a otimizar a capacidade de concentração de cada 

individuo – só, com outros, com certo tipo de professores ou segundo uma 

combinação destas possibilidades. Ao analisar o estilo de aprendizagem de 

cada um, tomamos ainda consciência de quais os sentidos a que cada individuo 

recorre para registar mais facilmente informação menos acessível – ouvindo, 

falando, vendo, manipulando, escrevendo ou tomando notas, experimentando 

ou, de novo, combinando as várias possibilidades. O estilo de aprendizagem 

compreende ainda fatores como motivação, persistência na consecução de 

tarefas, tipo e intensidade de estruturação necessária e adaptação versus 

inadaptação. 

 

Para que um professor seja eficaz, é imperativo que tenha consciência das dificuldades 

académicas, comportamentais e socioemocionais de alguns dos seus alunos e que seja sensível e 

compreensivo relativamente a estas. É necessário que o professor seja capaz de ensinar e de 

adaptar as suas práticas a todos os níveis de aptidões (a dotados e a alunos com NEE). É 

essencial criar um ambiente de aprendizagem motivador e confortável, que tenha em 

consideração todo o leque de diversidade que carateriza os alunos.    

 

3.3. Atividades Experimentais com Crianças com NEE 

Este estudo é baseado na área curricular de Estudo do Meio do 4º. ano de escolaridade. 

Como é referido, nas competências essenciais (Ministério da Educação, 2004, p. 101), o 

meio pode ser entendido como um conjunto de elementos, fenómenos, acontecimentos, fatores e 

ou processos de diversa índole que ocorrem no meio envolvente e no qual a vida e a ação das 

pessoas têm lugar e adquirem significado. O meio desempenha um papel condicionante e 

determinante na vida, experiência e atividade humanas, ao mesmo tempo que sofre 

transformações contínuas como resultado dessa mesma atividade.  

O Estudo do Meio é uma das quatro áreas curriculares do 1º CEB que se ocupa dos 

aspetos relacionados com a educação em ciências, sendo esta, ainda muito relegada para terceiro 

plano, possivelmente devido à forma como se apresenta em grande parte dos manuais. Dela 

fazem parte um conjunto de temas que pouco ou nada têm a ver com o meio, e que são tratados 

de uma forma pouco apelativa para os alunos e até para professores. A maioria dos temas 

apresenta um amontoado de conjuntos de conceitos e de termos que a crianças terão que 
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decorar, mas que ao mesmo tempo estão quase sempre desfasados das vivências quotidianas das 

crianças e do meio em que estão inseridas.  

Como refere o currículo nacional do ensino básico o conhecimento do Meio abarca 

todos os níveis do conhecimento humano: desde a experiência sensorial direta até aos conceitos 

mais abstratos; desde a comprovação até ao conhecido através do testemunho, da informação e 

de ensino de outros; desde a apreensão global do Meio até à captação analítica dos diversos 

elementos que o integram (CNEB, 2001). 

Assim sendo o Estudo do Meio é uma área muito mais abrangente e com uma dinâmica 

totalmente diferente, em que a articulação dos vários, mas inter-relacionados, modos de 

conhecimento constitui os eixos temático e pedagógico, e até um recurso metodológico, desta 

área do conhecimento, que é, por natureza, interdisciplinar (CNEB, 2001).  

Com esta caraterística de interdisciplinaridade, o Estudo do Meio assume no Plano 

Educativo do 1º CEB uma importância que anteriormente nunca teve, realçando, assim, a sua 

natureza integradora.  

Segundo Veiga (2003), a função da educação em ciências nos primeiros anos de 

escolaridade é contribuir para que as crianças se venham a tornar capazes de estabelecer 

relações entre saberes particulares, saberes disciplinares, saberes aprendidos fora da escola e 

conhecimentos globais. O mesmo autor salienta ainda que, embora se exija e se respeite a 

contribuição dos vários currículos disciplinares, a educação em ciências é um dos espaços com 

maiores potencialidades para a compreensão de aspetos importantes de cidadania, como é o caso 

das questões da saúde, do ambiente e do consumo. 

O tema a ser abordado, na realização do estudo, é apresentado no bloco 3, intitulado: À 

Descoberta do Ambiente Natural, no âmbito da área do estudo do meio. Neste bloco são 

abordados os conteúdos relacionados com os elementos básicos do meio físico (o ar, a água, as 

rochas, o solo), os seres vivos que nele vivem, o clima, o relevo e os astros. 

A curiosidade infantil pelos fenómenos naturais deve ser estimulada e os alunos 

encorajados a levantar questões e a procurar respostas para eles através de 

experiências e pesquisas simples. (…) É importante que, desde o início, os 

alunos façam registos daquilo que observam. 

(Ministério da Educação, 2004, p. 115) 

 

O conteúdo a ser desenvolvido neste estudo é denominado Aspetos Físicos do Meio. 

Tendo como objetivos: 

 reconhecer e observar fenómenos do ciclo da água; 

 realizar experiências que representem fenómenos do ciclo da água; 
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 compreender que a água das chuvas se infiltra no solo dando origem a lençóis 

de água.  

Uma vez que existe interdisciplinaridade com as outras áreas curriculares, também a 

língua portuguesa e a expressão e educação plástica estiveram presentes no desenvolvimento 

deste estudo. 

Mas porque a escolha do tema do ciclo da água? Será um tema que é falado 

diariamente? Porquê a sua importância? 

Pois bem a educação ambiental tem como grande objetivo estabelecer o sentimento de 

respeito por todos os seres vivos e todos os elementos não vivos do mundo natural (Wilson, 

1993). O conhecimento do ciclo da água é de uma elevada importância para que as 

crianças/alunos compreendam que, se o mesmo não existisse não havia vida na terra, já que ele 

é responsável pela constante renovação de água.   

Nós dependemos da água para viver, ela é a nossa fonte de vida. Diariamente estamos 

em contato com ela, quando cozinhamos, quando nos lavamos, quando estamos com sede, entre 

outras. 

De seguida passa-se a descrever como foi aplicado o estudo referente a este tema. É de 

salientar que a aluna com NEE foi a participante ativa.  

Primeiramente o professor tem de levantar as conceções alternativas, pois estas são um 

elemento primordial, como ponto de partida, para determinar os conhecimentos já adquiridos 

pelos alunos. Como referiu Ausubel (1978), se eu tivesse que reduzir toda a psicologia 

educativa a um só princípio, enunciaria este: averigúe-se o que o aluno já sabe e ensine-se 

consequentemente. De modo a tornar este estudo numa atividade mais atrativa e para fazer o 

levantamento dos conhecimentos dos alunos sobre o ciclo da água, foi pedido que fizessem o 

desenho deste e, se conseguissem que o legendassem. Como salienta Giordon e De Vecchi 

(1987) o recurso aos desenhos/esquemas explicativos constitui um instrumento útil quando se 

pretende conhecer as conceções dos alunos. 

Após se ter recolhido os desenhos referentes a todas as conceções alternativas de cada 

aluno, constatou-se que a maioria dos alunos da turma, quanto ao nível do desenho, conseguiu 

produzir o ciclo da água (Figura nº 61), mesmo com algumas lacunas. Alguns alunos tentaram 

desenvolver as etapas em individual, outros desenharam também outros recursos renováveis e 

ainda tentaram identificar os estados da água. Quanto à legenda já foi mais complicado a sua 

introdução. 
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A aluna com NEE está representada como Aluna A, e constatou-se que conseguiu 

desenhar o ciclo da água, fazendo o percurso de um rio, as montanhas, o mar, os lençóis de 

água, desenhou as nuvens, a chuva e identificou com três setas a etapa da evaporação. Não 

identificou a legenda, pois não se recordava dos nomes específicos (Figura nº 62). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numa segunda parte do estudo, para um melhor conhecimento e para contribuir para 

uma aprendizagem significativa foi apresentada, de uma forma didática, a história do ciclo da 

água (Apêndice 18) com a ajuda da minha amiga Gotinha Azul (Figura nº 63).  

Figura nº 62 Desenho do Ciclo da Água (Aluna A). Fonte: Própria 

Figura nº 61 Desenho do Ciclo da Água de um aluno da turma. Fonte: Própria  
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Esta história foi inventada e desenhada, no programa power-point, pela estagiária, uma 

vez que a mesma tinha efeitos e/ou movimentos, captou mais a atenção dos alunos. É uma 

estratégia diferente da que normalmente estamos habituados, como ler uma história de um livro.  

Esta estratégia utilizada é defendida por Roldão (1995), o uso da narrativa, as 

narrativas vão funcionar como estruturas organizativas de conteúdos. A história que 

corresponde à estrutura interpretativa da realidade que carateriza o pensamento das crianças 

num estádio de desenvolvimento que é caraterizado dos primeiros anos de escolaridade. Nesta 

estratégia a proposta da organização consiste em desmontar o tópico da narrativa escolhida em 

episódios mais curtos. Em cada episódio desenvolve-se um pouco da ação e, relativamente a 

esse episódio, estruturam-se: um conjunto de questões a investigar; os conceitos-chave a 

aprender; as atividades e tarefas que os alunos irão desenvolver para dar resposta às questões e 

adquirirem os conceitos; o modo de organização do trabalho de aula; os recursos que vão ser 

necessários ao trabalho e os modos de avaliação da aprendizagem realizada.     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Após a visualização e breve explicação da história, foram colocadas algumas questões, 

para verificar qual o conhecimento adquirido, tais como: 

 

 - Qual é a primeira etapa do ciclo? O que acontece à água? E em que estado se 
encontra a água? 

- Qual é a segunda etapa do ciclo? O que acontece à água? E em que estado se 
encontra a água? 

- Qual é a terceira etapa do ciclo? O que acontece à água? E em que estado se 
encontra a água? 

- Qual é a quarta etapa do ciclo? O que acontece à água? E em que estado se encontra 
a água? 

 

A utilização do power point didático ajudou imenso, pois as respostas que se obtiveram 

foram na sua globalidade positivas.  

Figura nº 63 História do Ciclo da Água. Fonte: Própria 
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Uma vez que se conseguiu cativar os alunos e em particular a Aluna A foi colocada a 

questão seguinte: E se todos nós fossemos uma gotinha de água? Assim e fazendo 

interdisciplinaridade com a Língua Portuguesa, foi solicitado que redigissem, individualmente, 

um pequeno texto (Figura nº 64 e 65), no mínimo com 15 linhas e que contassem qual o nome 

que escolheriam, como seriam, o que fariam, etc. Os objetivos que a organização curricular e 

programas do 1º ciclo (2004), face à Língua Portuguesa do 4º ano proporciona aos alunos, é que 

desenvolvam o gosto e as competências pela Escrita e pela Leitura. No final elaboraram o 

desenho da sua gotinha de água. A Aluna A, mesmo com as suas dificuldades, fez um pequeno 

parágrafo onde descreveu a gotinha de água que gostaria de ser. Para a sua descrição lembrou-se 

da irmã e das qualidades que esta tem.   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Posteriormente à escrita do texto e à sua ilustração, os alunos leram em voz alta a 

história imaginativa, é de salientar que a Aluna A também o fez (Figura nº 66). 

A Aluna A (aluna com NEE) mostrou-se sempre incentivada, motivada e cuidadosa com 

o trabalho que estava a realizar.  

Figura nº 64 Escrita do texto (Aluna A). Fonte: Própria 

Figura nº 65 Escrita do texto. Fonte: Própria 
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Numa terceira parte do estudo, para os alunos compreenderem melhor como funciona 

cada etapa do ciclo da água, recorreu-se a um conjunto de atividades experimentais, que foram 

realizadas ao longo de três dias. 

Primeiro foi escolhido um aluno, uma vez que todos queriam ser os assistentes de 

laboratório, inclusive a Aluna A, coube à estagiária escolher um aluno. 

A primeira experiência desenvolvida tinha como objetivo observar, identificar, 

verificar e compreender as mudanças de estado da água – líquido, gasoso e o sólido. Os 

materiais utilizados foram um fogão, uma frigideira e gelo. Foi distribuído a todos os alunos 

uma ficha (Apêndice 19) com todos os passos para a realização desta experiência. Depois de 

lido e interpretados todos os passos, a Aluna A voluntariou-se para começar a realizar a 

experiência. Primeiramente colocou gelo dentro do tabuleiro, a seguir com a ajuda da estagiária, 

colocou a mesma por cima do fogão. Este foi ligado pela estagiária, pois atingia temperaturas 

muito elevadas.  

Figura nº 66 Texto e ilustração (Aluna A). Fonte: Própria 
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Enquanto o gelo aquecia puderam verificar que este, começou a derreter, identificando 

logo um dos objetivos a etapa da fusão. A aluna A registou que a água estava a passar do estado 

sólido ao estado líquido (Figura nº 67). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A água já no estado líquido continuava a aquecer, verificando-se a passagem do estado 

líquido ao estado gasoso. Nesta situação a Aluna A conseguiu dizer que ocorreu a etapa da 

evaporação, sem ajuda.  

Após a realização desta experiência foi distribuído aos alunos uma ficha de 

consolidação, que consistia em desenharem os resultados observados e completar um pequeno 

texto (Apêndice 20) e posteriormente foi entregue a ficha de resultados da experiência 

(Apêndice 21). 

No final desta experiência vinha uma sugestão para fazerem em casa, mas uma vez que 

todos os alunos se mostraram motivados para a sua realização, esta foi executada na aula. Foi 

deixado um copo com gelo à janela e todos os dias, durante duas semanas, tinha de haver um 

registo de como estava o gelo, e o que tinha acontecido. A Aluna A propôs-se a ser ela a fazer o 

registo.  

A Aluna A mostrou-se sempre motivada, com expressões de entusiasmo e de interesse. 

 

A segunda experiência tinha como objetivo observar e identificar a precipitação. Foi 

utilizado o fogão, um frasco com tampa metálica, uma panela, água e gelo. Foi distribuído uma 

ficha (Apêndice 22) com todos os passos da experiência. Depois de lidos e interpretados todos 

os passos, a Aluna A foi encher uma medida com um litro de água e de seguida, deitou-a na 

Figura nº 67 1.ª Experiência – Mudança de Estados. Fonte: Própria 
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panela. Com a minha ajuda colocou-se a água a aquecer no fogão. À medida que a água ia 

aquecendo, a Aluna A colocou vários cubos de gelo dentro da tampa metálica do frasco. 

Quando a água já estava a ferver foi vertida com muito cuidado, para dentro do frasco e 

a Aluna A colocou a tampa metálica por cima deste.  

Todos estavam em suspense para verem a chuva. Primeiramente o frasco começou a 

ficar muito embaciado, mas aos poucos começou-se a verificar gotinhas de água a cair da tampa 

metálica. 

A Aluna A conseguiu identificar numa primeira fase a água no estado líquido a passar 

para o estado gasoso, ocorrendo a evaporação. Identificou o vapor de água sozinha, já a 

condensação que resultou a chuva, pediu-se ajuda a um dos colegas.  

Mais uma vez, foi distribuído aos alunos uma ficha de consolidação (Apêndice 23) e 

posteriormente a ficha de resultados (Apêndice 24).  

Uma vez que esta experiência envolvia maiores cuidados, pois tanto o fogão como o 

frasco apresentavam-se a uma elevada temperatura, não foi possível a obtenção de imagens 

desta experiência em grupo. 

Esta experiência também continha uma sugestão para fazerem em casa com a ajuda de 

um adulto. Os passos eram os mesmos, só que antes de colocar a tampa metálica sobre o frasco 

com água acabada de ferver, deitava-se um corante alimentar na água, com o objetivo de 

verificar se a chuva passava a ser da cor do corante. A sugestão foi realizada só com a Aluna A 

noutro momento que mais tarde se explicará. 

 

A terceira e última experiência tinha como objetivo, observar e identificar a 

evaporação. Foi realizada no pátio da escola, visto ser preciso a ajuda do sol. Foram utilizadas 

vinte folhas de papel vegetal, quatro copos de plástico, água, quatro colheres de café, quatro 

conta-gotas, um copo de medidas e quatro corantes alimentares (amarelo, vermelho, verde e 

baunilha). Mais uma vez foi distribuída uma ficha com todos os passos da experiência 

(Apêndice 25). A Aluna A ajudou a preparar os materiais e na execução da experiência. Os 

alunos foram vindo em grupos de três ao exterior, ficando os restantes a trabalhar com a 

professora titular na sala. Primeiramente foi distribuída uma folha de vegetal por aluno e 

explicada a experiência que iam realizar.  

A Aluna A demonstrou muito interesse por esta experiência, querendo ser ela a explicar 

a mesma a cada grupo no espaço exterior. Colocou-se 50 ml de água em cada um dos copos de 

plástico, seguidamente duas colheres de café de corante alimentar azul num dos copos e assim 

sucessivamente com as outras cores nos outros copos (Figuras nº 68, 69 e 70). Em seguida com 

o papel exposto ao sol e com a ajuda do conta-gotas deitam-se gotas dos diferentes copos e 

deixa-se secar ao sol (Figuras nº 71, 72, 73 e 74). 
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Figura nº 68 Utilizar duas colheres de café para 
verter o corante alimentar em cada um dos copos com 

água. Fonte: Própria 

Figura nº 69 A cor final da água. Fonte: Própria 

Figura nº 70 Material utilizado. Fonte: Própria 

Figura nº 71 Utilização do conta-gotas. Fonte: Própria 
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A Aluna A mostrou interesse em fazer o seu trabalho sozinha. À medida que o fazia, ia 

explicando todos os passos da experiência, bem como os materiais que estava a utilizar (Figura 

nº 75, 76, 77 e 78), pode-se dizer que a aluna melhorou no que respeita ao ensino aprendizagem. 

 

 

 

 

Figura nº 72 Utilização do conta-gotas para fazer 
pinturas livres. Fonte: Própria 

Figura nº 73 Continuação das pinturas livres. 
Fonte: Própria 

Figura nº 74 Observação da Evaporação. Fonte: 
Própria 

Figura nº 75 3.ª Experiência – Trabalho da Aluna A. Fonte: Própria 
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A Aluna em estudo, concluiu desta última experiência que com a ajuda do sol, a água 

tinha evaporado, deixando desenhos coloridos (Figura nº 79). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nº 76 3.ª Experiência – Trabalho da Aluna A. Fonte: Própria 

Figura nº 77 3.ª Experiência – Trabalho da Aluna A. Fonte: Própria 

Figura nº 78 3.ª Experiência – Trabalho da Aluna A. Fonte: Própria 

Figura nº 79 3.ª Experiência – Trabalho final da Aluna A. 
Fonte: Própria 
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No final desta experiência também havia uma sugestão, que propunha substituir o papel 

vegetal por outro tipo de papel, como por exemplo as capas de plástico, sacos de plástico, 

cartão, etc. 

Já na sala de aula foi distribuído aos alunos uma ficha de consolidação desta 3.ª 

experiência (Apêndice 26) e posteriormente a ficha de resultados (Apêndice 27). 

Após a realização das três experiências foi feito um trabalho individual só com a Aluna 

A onde fez o registo das mesmas e em seguida realizou as três sugestões, posteriormente com o 

seu registo também, sempre com o apoio da estagiária.  

 

Registo das três experiências (Figura nº 80, 81, 82 e 83):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nº 80 Registo da 1.ª Experiência. Fonte: 
Própria 

Figura nº 81 Registo da 1.ª Experiência. Fonte: 
Própria 

Figura nº 82 Registo da 2.ª e da 3.ª Experiência. Fonte: 
Própria 
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À medida que a Aluna A fazia o registo das três experiências, ia identificando os 

processos do ciclo da água presentes, bem como os materiais que se utilizaram e a sua 

descrição.  

É de salientar que a aluna sempre se mostrou interessada dizendo por muitas vezes 

Estou adorar este trabalho.   

Seguidamente realizou as três sugestões propostas por cada uma das experiências 

executadas, fazendo o seu próprio registo. 

1ª. Sugestão – Observar a mudança do estado físico da água, quando colocado um copo 

com gelo à janela durante duas semanas. A Aluna A após a realização da 1ª. experiência, tinha 

como tarefa durante as próximas duas semanas fazer o registo de como se encontrava o 

conteúdo do copo e quais as suas mudanças. No dia em que foi realizada a 1ª. sugestão a aluna 

observou que o gelo, que se encontrava no estado sólido, passou ao estado líquido. No final da 

primeira semana verificou que tinha ocorrido alguma evaporação da água, fazendo o registo 

desta. Já no final da segunda semana registou que a evaporação se acentuava muito mais (Figura 

nº 84 e 85).   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1º. Dia  

2ª. Semana 

1ª. Semana  

Figura nº 83 Registo das 3 experiências. Fonte: Própria 

Figura nº 84 Observação e registo do copo com cubos de gelo, deixado à janela ao final do 
primeiro dia, da primeira semana e da segunda semana. Fonte: Própria 
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2.ª Sugestão – Colocar um corante alimentar na água depois de esta estar a ferver. Será 

que a chuva passa a ser colorida? A Aluna A seguiu todos os passos da 2ª. experiência com a 

minha ajuda, pois tinha que se utilizar o fogão e o frasco de vidro que ficava com água a ferver. 

Quando a água começou a evaporar, observou-se as gotinhas de água a fazerem a chuva, mas a 

Aluna A conseguiu verificar que as mesmas eram transparentes, mesmo com a água de cor verde 

(Figura nº 86, 87 e 88).   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nº 85 Registo da 1.ª Sugestão. Fonte: Própria 

Figura nº 86 Realização da 2.ª Sugestão – colocar um corante alimentar na 
água e observar a cor das gotas de água. Fonte: Própria 
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3.ª Sugestão – Experimentar outros tipos de papel, como por exemplo capas de plástico 

de proteger documentos, sacos de plástico, cartão, etc. A Aluna A realizou a 3.ª experiência 

sozinha, explicando todos os passos da mesma, substituindo o papel vegetal por um saco de 

plástico, uma mica e por um cartão. No final da experiência verificou que só no cartão é que 

ocorreu a evaporação, deixando lindos desenhos (Figura nº 89, 90, 91 e 92).  

 

 

 

 

 

Figura nº 87 Identificação da precipitação e da cor das gotas de água. Fonte: 
Própria 

Figura nº 88 Registo da 2.ª Sugestão. Fonte: Própria 
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Figura nº 89 Realização da 3.ª Sugestão. Fonte: 
Própria 

Figura nº 90 3.ª Sugestão – Utilização do Cartão. Fonte: Própria 

Figura nº 91 3.ª Sugestão – Utilização do Saco de Plástico. Fonte: Própria 
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Posteriormente aos registos e para consolidação de todos os conteúdos, foi solicitado só 

à Aluna A que desenhasse o ciclo da água por etapas. 

 

1.ª Etapa – Evaporação (Figura nº 93 e 94)  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nº 92 3.ª Sugestão – Utilização da Mica. Fonte: Própria 

Figura nº 93 Realização do desenho da 1.ª Etapa. Fonte: Própria 

Figura nº 94 Desenho da 1.ª Etapa do Ciclo da Água. Fonte: Própria 
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2.ª Etapa – Condensação (Figura nº 95, 96, 97)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nº 95 Desenho da 2.ª Etapa do Ciclo da Água. Fonte: 
Própria 

Figura nº 96 Desenho da 2.ª Etapa do Ciclo da Água. Fonte: 
Própria 

Figura nº 97 Desenho da 2.ª Etapa do Ciclo da Água. Fonte: Própria 
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3.ª Etapa – Precipitação (Figura nº 98)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.ª Etapa – Solidificação (Figura nº 99)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nº 98 Desenho da 3.ª Etapa do Ciclo da Água. Fonte: Própria 

Figura nº 99 Desenho da 4.ª Etapa do Ciclo da Água. Fonte Própria 
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 5.ª Etapa – Fusão (Figura nº 100)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciclo da Água (Figura nº 101) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nº 100 Desenho da 5.ª Etapa do Ciclo da Água. Fonte: Própria 

Figura nº 101 Desenho do Ciclo da Água. Fonte: Própria 
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No final destas aulas, conclui-se que a Aluna A progrediu pois já consegue identificar 

cada fase do ciclo da água e explicar os acontecimentos em cada uma, relembrando as 

experiências efetuadas, pois estas foram uma grande ajuda para a compreensão do ciclo da água.    

Este estudo foi muito importante, pois verificou-se ao longo deste tempo que a aluna em 

questão mostrou sempre muito empenho, interesse, colaboração e reteve um número elevado de 

conceitos. Quando estas atividades acabaram, a Aluna A já perguntava qual era o próximo 

trabalho onde iria ajudar. Conseguiu depois de tudo, explicar novamente todos os fenómenos, 

todas as experiências que foram realizadas, todos os materiais utilizados, bem como todos os 

processos essenciais do ciclo da água.  

Deste estudo podemos concluir que é muito importante, para estes alunos, com NEE, e 

não só, ter uma motivação inicial, que por vezes até se pode reduzir a um simples jogo; ter 

atividades que sejam práticas, para assim visualizarem o que ocorre e não apenas lerem o que 

ocorre; deixá-los participar ativamente na realização de experiências, para assim se verificar 

uma melhor concentração, participação e aprendizagem efetiva por parte deles.  
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Conclusão  

A importância da Prática de Ensino Supervisionada tem um papel educativo e é um 

meio onde se expõe as competências adquiridas ao longo de processo de formação de um 

professor e educador. 

Tanto na Prática de Ensino Supervisionada I, como na Prática Supervisionada II houve 

uma mistura de sentimentos e de emoções, pois por um lado, foi o reviver e o recordar os nossos 

momentos de infância e por outro ajudou-nos a adquirir aprendizagens e a crescer enquanto 

pessoas e futuros profissionais.  

Foram meses de muitas experiências, convivências, amizade, trabalho, diversão e de 

grupo. Foram semanas e semanas a trabalhar para vinte alunos e onze crianças para conseguir 

dar o meu melhor, pois o mais importante era ficarem com os conteúdos bem retidos. 

Ao longo da PES I e II tentei sempre desenvolver atividades que permitissem às (aos) 

crianças/alunos, o desenvolvimento de competências, através das estratégias, dos métodos e 

recursos utilizados.  

O trabalho que foi desenvolvido teve sempre o objetivo de perceber a importância da 

PES, pois um professor deve ser o orientador, o guia de aprendizagem. Percebi que o impossível 

consegue-se alcançar, pois um deles era a Literacia. A PES permitiu aplicar diversos 

conhecimentos teóricos que ao longo da nossa formação académica nos foram transmitidos, 

mas, sobretudo permitir estar em contato com a realidade, mostrando que cada criança/aluno é 

um ser diferente e por isso devemos ser sensíveis às dificuldades de cada um.    

Se no primeiro dia estava muito ansiosa, então na última semana de regência de cada 

PES sentia-me triste, pois sabia que dentro de mim ia ficar um grande vazio. Já me tinha 

habituado a entrar naquela escola e no jardim sempre todos os dias às oito horas e quarenta e 

cinco minutos e ter vinte alunos/onze crianças a olhar para nós, sempre à espera de algo novo. 

Mas algo que aprendi na vida foi não desistir, e quando temos um sonho há que saber 

lutar por ele.  

A realização do estudo veio enriquecer a ideia do papel importante das atividades 

experimentais. Foi minha preocupação escolher um tema da atualidade, como a água, de modo a 

despertar a curiosidade e o envolvimento dos alunos, principalmente na aluna com NEE. O 

trabalho prático deve ser entendido como uma atividade investigativa e cooperativa, de modo a 

facilitar a aprendizagem dos alunos.  

Concluo referindo que as atividades experimentais realizadas tiveram um bom 

resultado, pois a aluna com NEE conseguiu adquirir novas competências. 

A maneira da nossa sociedade encarar a diferença em crianças/adultos com variadas 

deficiências a nível cognitivo ou físico, tem vindo a sofrer alterações ao longo dos últimos 

tempos, pois verifica-se uma maior evolução. Porém, há ainda um longo caminho a percorrer e 
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muitas alterações para efetuar, pois ainda existem muitos obstáculos no dia-a-dia das 

crianças/adultos com necessidades educativas especiais, seja no espaço escolar, ou na restante 

comunidade. 

Infelizmente, em Portugal cada vez há menos ajudas, uma parte devido à situação 

económico-social para estas crianças/adultos, pois tem havido um reduzido número de 

professores, terapeutas e assistentes operacionais que levam estas crianças/adultos a perderem, 

muitas vezes na sua totalidade, os apoios e terapias, o que resulta na perturbação dos processos 

de aprendizagem e de inclusão destes. 

No meu presente e futuro irei sempre apoiar estas crianças pois para mim não são 

diferentes mas sim especiais.        
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Anexo 7: Livro de fichas de português – interpretação do texto “O meu avô e a internet” (aula 

do dia 12 de maio de 2014) 

Anexo 8: Manual de matemática – Itinerários e Direções (aula do dia 12 de maio de 2014) 
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Anexo 1 – História “A magia da estrela do Outono” 
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Anexo 2 – Música “O Outono” 
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O Outono 

 

Caem folhas no meu telhado 

No jardim e por todo o lado 

O outono está chegando 

E o tempo vai mudar 

 

Poim poim poim 

Já cai a folha 

E a chuva faz plim plim 

Vu vu vu  

Já sopra o vento 

E o nariz só faz atchim  

 

 

 

O vento já sopra mais forte 

E a chuva teima em cair 

Ando mais agasalhado 

Para não me constipar 

 

Poim poim poim 

Já cai a folha 

E a chuva faz plim plim 

Vu vu vu  

Já sopra o vento 

E o nariz só faz atchim  

 

Atchim… 

 

 

  

X 2  
X 2  
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Anexo 3 – História “A verdadeira história do Natal” 
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Anexo 4 – Música “Chegou o Inverno” 
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Chegou o Inverno  

  

  

Faz frio chegou o inverno  

Faz frio e logo vai chover.  

É tempo de usar casaco, luvas  

Gorro e botas p’ra me aquecer.  

É tempo de usar casaco, luvas  

Gorro e botas p’ra me aquecer.  

Faz frio, não posso ir p’ra rua  

Faz frio e não posso ir brincar.  

Vou ter que ficar em casa  

Juntinho à lareira p’ra  me aconchegar.  

Vou ter que ficar em casa  

Juntinho à lareira p’ra  me aconchegar.  
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Anexo 5 – Exemplo de um poema para o Dia do Pai 
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O meu pai 

O meu pai já me levou 

A voar num avião! 

 

O meu pai já foi à lua 

Num enorme foguetão! 

 

O meu pai é muito alto, 

Muda as lâmpadas do teto! 

 

O meu pai é corajoso, 

Nem tem medo de um inseto… 

 

O meu pai lê o jornal 

Com os óculos no nariz. 

 

E o meu faz rir toda a gente, 

Com as piadas que diz! 

 

Quando vamos ao café, 

O meu pai explica-me tudo: 

Porque é que o sol nos aquece, 

Porque é que eu sou cabeludo!... 

 

O meu pai conta-me historias, 

Quando é hora de ir para a cama. 

Manda-me lavar os dentes 

E vestir o meu pijama. 

 

  

O meu pai não está cá hoje 

E eu já sei que é mesmo assim: 

Mesmo quando ele está longe, 

Nunca se esquece de mim! 

 

Pais há muitos, e ainda bem,  

Pois cada um tem o seu. 

A verdade é sempre a mesma: 

O MELHOR PAI É O MEU! 

 

Autora: Inês Pupo 

Título da Obra: Canta o galo gordo 

Editora: Caminho, 2008 (excerto) 
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Anexo 6 – Texto no manual de português: “O meu avô e a internet” 
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Anexo 7 – Livro de fichas de português: interpretação do texto “O meu avô e a 

internet” 
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Anexo 8 – Manual de matemática: Itinerários e direções 



 

 

129 

 

  



 

 

130 

 

Índice de Apêndices 

Apêndice 1: Planificação da atividade do dia 4 de novembro de 2014 

Apêndice 2: Exemplos de animais que hibernam (atividade do dia 4 de novembro de 2014) 

Apêndice 3: Planificação da atividade do dia 16 de dezembro de 2014 

Apêndice 4: Decoração do Anjo (atividade do dia 16 de dezembro de 2014) 

Apêndice 5: Planificação da atividade do dia 20 de janeiro de 2015 

Apêndice 6: Pictograma da Música “Chegou o Inverno” (atividade do dia 20 de janeiro de 

2015) 

Apêndice 7: Planificação da aula do dia 19 de março de 2014 

Apêndice 8: Molde do postal para o Dia do Pai (aula do dia 19 de março de 2014) 

Apêndice 9: Ficha de Revisões para a ficha de avaliação de matemática (aula do dia 19 de 

março de 2014) 

Apêndice 10: A importância do voto (aula do dia 19 de março de 2014) 

Apêndice 11: Planificação da aula do dia 12 de maio de 2014 

Apêndice 12: Ficha de trabalho de matemática – Itinerários e Direções (aula do dia 12 de maio 

de 2014) 

Apêndice 13: Estudo do Meio – Comércio Local (aula do dia 12 de maio de 2014) 

Apêndice 14: Planificação da aula do dia 16 de maio de 2014 

Apêndice 15: Realização de um caligrama (aula do dia 16 de maio de 2014) 

Apêndice 16: Ficha de trabalho de matemática (aula do dia 16 de maio de 2014) 

Apêndice 17: Estudo do Meio – Comércio Local (aula do dia 16 de maio de 2014) 

Apêndice 18: História do Ciclo da Água (Capítulo III – Atividades Experimentais com 

Crianças de NEE) 

Apêndice 19: 1.ª Experiência – Mudanças de Estado (Capítulo III – Atividades Experimentais 

com Crianças de NEE) 

Apêndice 20: Resultados e Sugestão da 1.ª Experiência (Capítulo III – Atividades 

Experimentais com Crianças de NEE) 

Apêndice 21: 1.ª Experiência - Relatório (Capítulo III – Atividades Experimentais com 

Crianças de NEE) 

Apêndice 22: 2.ª Experiência – Fazer Chuva (Capítulo III – Atividades Experimentais com 

Crianças de NEE) 

Apêndice 23: Resultados e Sugestão da 2.ª Experiência  (Capítulo III – Atividades 

Experimentais com Crianças de NEE) 

Apêndice 24: 2.ª Experiência – Relatório (Capítulo III – Atividades Experimentais com 

Crianças de NEE) 



 

 

131 

 

Apêndice 25: 3.ª Experiência – A Arte da Evaporação (Capítulo III – Atividades Experimentais 

com Crianças de NEE) 

Apêndice 26: Resultados e Sugestão da 3.ª Experiência (Capítulo III – Atividades 

Experimentais com Crianças de NEE)  

Apêndice 27: 3.ª Experiência – Relatório (Capítulo III – Atividades Experimentais com 

Crianças de NEE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndices 

  



 

 

133 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndice 1 – Planificação da atividade do dia 4 de novembro de 2014 
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  PLANO DE AULA 
PES 

Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto da Guarda 

Prof. Orientador: Filomena Velho Educador Cooperante: Conceição Silva  

Aluno: Ana Costa; Inês Francês Local de Estágio: Jardim de Infância de Alfarazes 

Nível de Ensino: Pré-Escolar Data: 4 de novembro de 2014 

Turma / Grupo: 4 anos Tempo: 1 dia 

Área/Tema Objetivos Conteúdos Recursos Avaliação 

Área de 
expressão e 

comunicação: 
Domínio da 

linguagem oral 
e abordagem à 

escrita 

 Desenvolver a oralidade; 
 Levar a criança a compreender / reproduzir a 

mensagem de um texto ou história; 
 Levar a criança a participar ativamente em diálogos.  
 Fomentar o diálogo; 
 Promover o gosto pela leitura; 
 Desenvolver a sensibilidade estética. 

 Outono; 
 Animais que 

hibernam. 

 História “A 
magia da 
estrela de 
Outono” 
(Anexo 5). 

 Direta: 
 Compreensão; 
 Participação; 
 Interesse; 
 Comportamento. 

Área de 
expressão e 

comunicação: 
Domínio da 
matemática 

 Preencher os quadros das presenças; 
 Identificar e contar as crianças presentes e ausentes; 
 Nomear os dias da semana; 
 Identificar o dia do mês; 
 Identificar o mês do ano; 
 Identificar o ano; 
 Formar sequências que têm sequências lógicas 

subjacentes (dias da semana). 

 Dias da semana; 
 Meses do ano; 
 Números. 

 Quadro de 
presenças; 

 Calendário. 

 Direta: 
 Compreensão; 
 Participação; 
 Interesse; 
 Comportamento. 
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Área do 
conhecimento 

do mundo 

 Observação do tempo que faz (chuva, sol, trovoada, 
…); 

 Reconhecer as relações temporais ontem, hoje e 
amanhã; 

 Tomar consciência do desenrolar do tempo. 

 Estado do tempo.  Calendário do 
tempo. 

 Direta: 
 Compreensão; 
 Participação; 
 Interesse; 
 Comportamento. 

Área da 
expressão e 

comunicação: 
Domínio da 
expressão 
plástica 

 Desenvolver a imaginação e a criatividade; 
 Desenvolver a motricidade fina; 
 Desenvolver destrezas manipulativas; 
 Conhecer diversas técnicas plásticas. 

 

 Picotagem; 
 Colagem. 

 Pico; 
 Esponja; 
 Cartolina 

castanha com 
o ouriço 
desenhado; 

 Cola; 
 Folhas. 

 Direta: 
 Compreensão; 
 Participação; 
 Interesse; 
 Comportamento. 

 Indireta: 
 Elaboração do 

ouriço. 

Área da 
expressão e 

comunicação: 
Domínio da 
expressão 
musical 

 Desenvolver a memória auditiva.  Canção do Outono.  Cd; 
 Leitor de Cd’s; 
 Letra da 

música (Anexo 
4).  

 Direta: 
 Compreensão; 
 Participação; 
 Interesse; 
 Comportamento. 

Área de 
formação 

pessoal e social 

 Respeitar as regras na sala de atividades; 
 Saber partilhar materiais; 
 Interagir com os colegas. 

   Direta: 
 Compreensão; 
 Participação; 
 Interesse; 
 Comportamento. 
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Processos de Operacionalização 
O período da manha inicia-se com a eleição do espaço para brincar. Segue-se a rotina da casa de banho e o lanche. 
No regresso à sala de atividades realiza-se a rotina das presenças. Posteriormente procede-se à leitura e exploração da história “A magia da estrela de 

Outono”, em que as personagens são animais que hibernam, sendo um deles o ouriço, o animal que estão a construir no domínio da expressão plástica. 
Após a pausa para o almoço, as crianças escolhem o espaço para brincar. Em seguida dá-se continuidade à realização do ouriço. Inicialmente as crianças 

devem picotar o desenho do ouriço e em seguida colar as folhas. 
No final é ensinada uma canção do outono, inicialmente as crianças escutam a musica no leitor de Cd’s e posteriormente é lhes ensinada a letra. 
O dia de atividades termina com a rotina da casa de banho e lanche no refeitório da instituição. 
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Apêndice 2 – Exemplos de animais que hibernam 
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Apêndice 3 – Planificação da atividade do dia 16 de dezembro de 2014 
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  PLANO DE AULA 
PES 

Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto da Guarda 

Prof. Orientador: Filomena Velho Educador Cooperante: Conceição Silva  

Aluno: Ana Costa; Inês Francês Local de Estágio: Jardim de Infância de Alfarazes 

Nível de Ensino: Pré-Escolar Data: 16 de dezembro de 2014 

Turma / Grupo: 4 anos Tempo: 1 dia 

Área/Tema Objetivos Conteúdos Recursos Avaliação 

Área de 
expressão e 

comunicação: 
Domínio da 

linguagem oral 
e abordagem à 

escrita 

 Fomentar o diálogo; 
 Desenvolver a oralidade; 
 Levar a criança a participar ativamente em diálogos;  
 Levar a criança a compreender / reproduzir a 

mensagem de um texto ou história; 
 Promover o gosto pela leitura; 
 Desenvolver a sensibilidade estética.  

 Natal.  História “A 
Verdadeira 
História do 
Natal”. 

 Direta: 
 Compreensão; 
 Participação; 
 Interesse; 
 Comportamento. 

Área de 
expressão e 

comunicação: 
Domínio da 
matemática 

 Preencher os quadros das presenças; 
 Identificar e contar as crianças presentes e ausentes; 
 Nomear os dias da semana; 
 Identificar o dia do mês; 
 Identificar o mês do ano; 
 Identificar o ano; 
 Formar sequências que têm sequências lógicas 

subjacentes (dias da semana). 

 Dias da semana; 
 Meses do ano; 
 Números. 

 Quadro de 
presenças; 

 Calendário. 

 Direta: 
 Compreensão; 
 Participação; 
 Interesse; 
 Comportamento. 
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Área de 
conhecimento 

do mundo 

 Observação do tempo que faz (chuva, sol, trovoada, 
…); 

 Reconhecer as relações temporais ontem, hoje e 
amanhã; 

 Tomar consciência do desenrolar do tempo. 

 Estado do tempo.  Calendário do 
tempo. 

 Direta: 
 Compreensão; 
 Participação; 
 Interesse; 
 Comportamento. 

Área de 
expressão e 

comunicação: 
Domínio da 
expressão 
plástica 

 Desenvolver a imaginação e a criatividade; 
 Desenvolver a motricidade fina; 
 Desenvolver destrezas manipulativas; 
 Conhecer diversas técnicas plásticas. 

 Colagem. 
 Pintura. 

 Ficha com a 
imagem do 
Anjo; 

 Cola; 
 Pedaços de 

plástico; 
 Cotonetes; 
 Tinta amarela; 
 Lã amarela; 
 Lã castanha. 

 Direta: 
 Compreensão; 
 Participação; 
 Interesse; 
 Comportamento. 

 Indireta: 
 Elaboração da rena; 
 Decoração da 

imagem do Anjo. 

Área da 
expressão e 

comunicação: 
Domínio da 
expressão 
musical 

 Desenvolver a memória auditiva.  Canção de Natal.  Cd; 
 Leitor de Cd’s. 

 Direta: 
 Compreensão; 
 Participação; 
 Interesse; 
 Comportamento. 

Área de 
formação 

pessoal e social 

 Respeitar as regras na sala de atividades; 
 Saber partilhar materiais; 
 Interagir com os colegas; 
 Educar para os valores: 

 Partilha; 
 Solidariedade; 
 Afeto; 
 Amor; 

   Direta: 
 Compreensão; 
 Participação; 
 Interesse; 
 Comportamento. 
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 Amizade. 

Processos de Operacionalização 
O dia de atividades inicia-se com a escolha do espaço para onde querem ir brincar. 
Após o lanche da manhã e após regresso à sala de atividades, procede-se à rotina das presenças. Posteriormente procede-se à leitura da história “A 

Verdadeira História do Natal” e a respetiva exploração oral da história. 
Posteriormente as crianças treinam a música e o diálogo do teatro para a Festa de Natal. No final do período da manhã realiza-se a rotina da casa de banho 

seguindo-se o almoço no refeitório. 
Após a pausa de almoço as crianças irão realizar uma atividade no âmbito da expressão plástica que consiste em decorar a imagem do Anjo, a cara, os pés e 

as mãos devem ser pintadas com lápis de cor, para decorar as asas devem utilizar a técnica do cotonete, no vestido devem colar pedaços de plástico de um garrafão 
de água, no cabelo devem colar pedaços de lã castanha, por fim na auréola devem colar lã amarela. 

Seguidamente irão ensaiar a música e coreografia para a festa de Natal.  
O dia de atividades termina com a rotina da casa de banho e lanche no refeitório da instituição. 
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Apêndice 4 – Decoração do Anjo 

  



 

 

145 

 

 

 

  

 

 

  



 

 

146 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndice 5 – Planificação da atividade do dia 20 de janeiro de 2015 



 

147 

 

  PLANO DE AULA 
PES 

Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto da Guarda 

Prof. Orientador: Filomena Velho Educador Cooperante: Conceição Silva  

Aluno: Ana Costa; Inês Francês Local de Estágio: Jardim de Infância de Alfarazes 

Nível de Ensino: Pré-Escolar Data: 20 de janeiro de 2015 

Turma / Grupo: 4 anos Tempo: 1 dia 

Área/Tema Objetivos Conteúdos Recursos Avaliação 

Área de 
expressão e 

comunicação: 
Domínio da 

linguagem oral 
e abordagem à 

escrita 

 Fomentar o diálogo; 
 Desenvolver a oralidade; 
 Levar a criança a participar ativamente em diálogos;  
 Levar a criança a compreender / reproduzir a 

mensagem de um texto ou história; 
 Promover o gosto pela leitura; 
 Desenvolver a sensibilidade estética.  

 O inverno.  Letra da 
musica 
“Chegou o 
Inverno”. 

 Direta: 
 Compreensão; 
 Participação; 
 Interesse; 
 Comportamento. 

Área de 
expressão e 

comunicação: 
Domínio da 
matemática 

 Preencher os quadros das presenças; 
 Identificar e contar as crianças presentes e ausentes; 
 Nomear os dias da semana; 
 Identificar o dia do mês; 
 Identificar o mês do ano; 
 Identificar o ano; 
 Formar sequências que têm sequências lógicas 

subjacentes (dias da semana). 

 Dias da semana; 
 Meses do ano; 
 Números. 

 Quadro de 
presenças; 

 Calendário. 

 Direta: 
 Compreensão; 
 Participação; 
 Interesse; 
 Comportamento. 
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Área de 
conhecimento 

do mundo 

 Observação do tempo que faz (chuva, sol, trovoada, 
…); 

 Reconhecer as relações temporais ontem, hoje e 
amanhã; 

 Tomar consciência do desenrolar do tempo; 
 Fomentar nas crianças uma atitude científica e 

metodológica. 

 Estado do tempo.  Calendário do 
tempo.  

 Direta: 
 Compreensão; 
 Participação; 
 Interesse; 
 Comportamento. 

Área de 
expressão e 

comunicação: 
Domínio da 
expressão 
plástica 

 Desenvolver a imaginação e a criatividade; 
 Desenvolver a motricidade fina; 
 Desenvolver destrezas manipulativas; 
 Conhecer diversas técnicas plásticas. 

 Desenho.  Letra da 
musica. 

 Direta: 
 Compreensão; 
 Participação; 
 Interesse; 
 Comportamento. 

 Indireta: 
 Pictograma 

Área da 
expressão e 

comunicação: 
Domínio da 
expressão 
musical 

 Desenvolver a memória auditiva.  Canção sobre o 
inverno. 

 Cd; 
 Leitor de Cd’s; 
 Letra da 

música. 

 Direta: 
 Compreensão; 
 Participação; 
 Interesse; 
 Comportamento. 

Área de 
expressão e 

comunicação: 
Domínio da 
expressão 
dramática 

 Desenvolver a criatividade; 
 Desenvolver a expressão e comunicação. 

 Jogos dramáticos.   Direta: 
 Compreensão; 
 Participação; 
 Interesse; 
 Comportamento. 
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Área de 
formação 

pessoal e social 

 Respeitar as regras na sala de atividades; 
 Saber partilhar materiais; 
 Interagir com os colegas; 
 Promover a socialização; 
 Promover a educação para os média; 
 Sensibilizar para o código informático; 
 Educar para os valores. 

   Direta: 
 Compreensão; 
 Participação; 
 Interesse; 
 Comportamento. 

Processos de Operacionalização 
O dia de atividades inicia-se com a aula de expressão dramática. 
Após o lanche da manhã e após regresso à sala de atividades, procede-se à rotina das presenças. Posteriormente procede-se à aprendizagem da letra e gestos 

da música “Chegou o Inverno”. 
No final do período da manhã realiza-se a rotina da casa de banho seguindo-se o almoço no refeitório. 
Após a pausa de almoço as crianças irão realizar uma ficha de trabalho que consiste num pictograma. 
Seguidamente as crianças irão escolher os espaços para brincar e ao mesmo tempo irão fazer os elementos decorativos para a sala de atividades relativas à 

estação do inverno. 
O dia de atividades termina com a rotina da casa de banho e lanche no refeitório da instituição. 
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Apêndice 6 – Pictograma da música “Chegou o Inverno” 
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Chegou o Inverno 

 

 
Faz frio chegou o inverno 
 
 
Faz frio e logo vai ________________(chover). 
 
 
 
É tempo de usar _____________ (casaco), _______________ (luvas) 
 
             
 
_____________ (Gorro) e __________________ (botas) p’ra me aquecer. 
 
 
 
É tempo de usar _______________ (casaco), _______________ (luvas) 
            
  
 
______________ (Gorro) e ________________ (botas) p’ra me aquecer. 
 
 
 
Faz frio, não posso ir p’ra rua 
 
 
Faz frio e não posso ir_______________ (brincar). 
 
 
 
Vou ter que ficar em ______________ (casa) 
 
 
Juntinho à lareira p’ra  me aconchegar. 
 
 
 
Vou ter que ficar em _________________(casa) 
 
 
Juntinho à lareira p’ra  me aconchegar. 
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Apêndice 7 – Planificação da atividade do dia 19 de março de 2014 
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PLANO DE AULA 

PES 
Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto da Guarda 

Prof. Orientador: Florbela Antunes Prof./ Educador Cooperante: Maria de Fátima Silva  

Aluno: Inês Francês Local de estágio: Escola do 1º Ciclo Ensino Básico de Santa Zita (Guarda) 

Nível de ensino: 3º ano Data: 19 de março de 2014  

Turma/ Grupo: D31 Tempo: 1 dia 

Área/ Tema Objetivos Conteúdos Recursos Avaliação 

 
 

Português – 
Educação 
Literária 

 

 Memorizar e dizer poemas, com clareza e 
entoação adequadas; 

 Escrever pequenos textos em prosa, mediante 
proposta do professor ou por iniciativa própria; 

 Escrever pequenos poemas, recorrendo a 
poemas modelo. 

 Poema para o Pai; 
 Postal para o Pai.   

 Poema modelo do dia 
do Pai; 

 Postal; 
 Quadro; 
 Caderno.   

Direta 
 Motivação, 
 Participação, 
 Empenho. 

 
Indireta 

 Poema do dia 
do Pai. 
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Matemática – 

Números e 
Operações: 

números racionais 
não negativos 

 
 
 
 
 
 

Geometria e 
Medida: Medida 

 

 Decompor uma fração superior a 1 na soma de 
um número natural e de uma fração própria 
utilizando a divisão inteira do numerador pelo 
denominador; 

 Identificar as frações decimais como as frações 
com denominadores iguais a 10, 100, 1000; 

 Reduzir ao mesmo denominador frações 
decimais utilizando exemplos do sistema 
métrico; 

 Adicionar frações com denominadores até 1000, 
reduzindo ao maior denominador; 

  Representar por 0,1; 0,01 e 0,001 os números 
racionais 1/10, 1/100, 1/1000; 

 Representar as frações decimais como dízimas e 
representá-las na reta numérica; 

 Efetuar a decomposição decimal de um número 
racional representado como dízima; 

 Adicionar e subtrair números representados na 
forma de dízima utilizando os algoritmos; 

 Relacionar as diferentes unidades da medida de 
comprimento do sistema métrico; 

 Medir distâncias e comprimentos utilizando as 
unidades do sistema métrico e efetuar 
conversões; 

 Identificar o perímetro de um polígono como a 
soma das medidas dos comprimentos dos lados, 
fixada uma unidade. 

 Composição de 
frações com o mesmo 
denominador; 

 Decomposição de 
frações com o mesmo 
denominador; 

 Frações decimais; 
 Números decimais: a 

décima, a centésima e 
a milésima; 

 Decomposição de um 
número decimal; 

 Adição e subtração de 
números decimais com 
algoritmo; 

 Unidades de medida 
de comprimento: 
metro, múltiplo e 
submúltiplos; 

 Conversões; 
 Perímetro; 
 Problemas.    

 Ficha de Trabalho. 

Direta 
 Motivação, 
 Participação, 
 Empenho. 

 
Indireta 

 Ficha de 
trabalho. 

  

 

Educação para a 
Cidadania 

 Utilizar formas de decisão democrática.   Formas de decisão 
democrática.  

 Ato Eleitoral sobre um 
tema a definir; 

 Caixa Negra; 
 Votos. 

Direta 
 Motivação, 
 Participação, 
 Empenho. 
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Processos de operacionalização: 
A aula começa com a área do português, visto ser o dia do Pai, a docente trás para a sala de aula um poema modelo (Apêndice 11). A partir deste exemplo os 

alunos terão de escrever um pequeno poema. Seguidamente recortarão um postal (Apêndice 12) já previamente elaborado onde redigirão o poema escolhido. Alguns dos 
poemas realizados na sala serão lidos em voz alta.  

Passando para a aula de matemática será distribuído uma ficha de trabalho (Apêndice 13) de continuação às revisões para a ficha de avaliação. A docente dá um 
tempo de resolução para a mesma. Visto que a aula terá continuidade para a tarde farão a correção de todos os exercícios propostos no quadro.   

 Na última hora do dia terão a área de educação para a cidadania, para falarem da importância da decisão democrática. Irá ser realizada na sala de aula um exemplo 
de um espaço eleitoral, onde cada aluno tem de votar num tema a ser definido, assim poderão verificar a importância do voto bem como do seu segredo.    
Sumário de Língua Portuguesa: Leitura de um poema para o Dia do Pai. 
           Escrever um postal. 
 
Sumário de Matemática: Revisão para a ficha de avaliação. 
           Resolução de uma ficha de trabalho. 
  
Educação para a Cidadania: Experiência de uma sala eleitoral: “Vamos votar, pois eu tenho direito ao voto”.   
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Apêndice 8 – Molde do postal para o Dia do Pai 
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Apêndice 9 – Ficha de Revisões para a Ficha de Avaliação de Matemática 
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Ficha de Revisões para a Ficha de Avaliação 

Nome: ___________________________________________ Data: ______________  

 

1. Faz a leitura dos seguintes números. 

 

68,253 –  

88, 47 –  

9, 084 –  

 

2. Resolve as seguintes operações.  

 

74,455+16,92 =     

36,625+23,897 = 

 

 

 

45,87+9,5 =  

 

 

 

74,89-6,71 = 

 

 

 

58-1,7 =  

 

 

 

39-29,3 =  

 

3. Efetua as adições e decompõe a fração num número natural e numa fração própria.  

 

3.1.  +  =  
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3.2.  +  =  

 
 

3.3.  -  =  

 

 

3.4.  1 +  =  

 

4. O Pedro comeu  de um bolo e o seu irmão comeu  .  

4.1.Que parte do bolo comeram os irmãos?  

 

 

 

R.: ___________________________________________________________  

 

4.2.Que parte do bolo sobrou?  

 

 

 

R.: __________________________________________________________ 

 

5. A Bruna ganhou uma caixa de bombons. Num dia comeu  e no dia seguinte comeu  

dos bombons.  

5.1.Que fracção representa a quantidade de bombons que a Bruna comeu?  

 

 

 

5.2.Que quantidade de bombons sobrou?  

  

 

 

R.: _____________________________________________________________  
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6. A Joana comeu  de uma barra de chocolate e deu  à Cátia. Que parte do chocolate 

sobrou?  

 

 

 

 

R.: _____________________________________________________________  

 

  

7. Um telemóvel foi vendido por 100€. Sabendo que o vendedor lucrou  do preço do 

telemóvel, calcula esse lucro.  

 

 

 

 

R.: _____________________________________________________________ 

 

 

8. O pai do Ivo ganha por mês 1057,25€ e a mãe ganha 826,75€. No mês de janeiro esta 

família teve os seguintes gastos fixos: renda da casa 550€, transportes 225,50€, 

telefone/internet e televisão 79,93€. Calcula qual foi a despesa desta família em 

alimentação e outros gastos, sabendo que conseguiram poupar, nesse mês, 220€.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R. : ____________________________________________________________  
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9. A Dona Beatriz foi às compras e trouxe para casa 2 m de tecido para fazer umas calças, 

13 dm para fazer uma saia e 180 cm para uma blusa.  

9.1.Quantos centímetros de tecido comprou a Dona Beatriz ? 

 

 

 

 

R. : ____________________________________________________________   

   

10. Calcular em mm o perímetro das seguintes figuras geométricas. 

 

            25m 

 

                                                                

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

32 m 

 

11. Completa: 

 

493m =______dm       

87m =_______mm     

338dm =______cm 

1,48m =______cm       

3,217dm =_________mm 

54,15cm =__________mm     

179cm =___________mm  

 

15dm 
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12. Escreve a leitura dos números: 

12,3 dm ________________________________________________________ 

1,35 m _________________________________________________________ 

0,35 cm ________________________________________________________  

 

 

 

13. De uma peça de fazenda com 38,8 m já se venderam 12,5 m.  

Quantos metros ainda restam da peça? Apresenta o resultado em cm.  

 

 

   R:___________________________________________________ 

 

14. De uma peça de pano com 39 metros já se vendeu uma terça parte.  

Quantos metros de pano já se venderam? 

 

 

   R:___________________________________________________  

 

15. Observa a tabela que representa a quantidade de peças de automóveis vendidas em 

alguns dias da semana, numa oficina. De seguida resolve as situações problemáticas. 

 

 

Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta - feira 

12 

Venderam-se três 

vezes mais que 

na Segunda - 

feira 

Venderam-se 

menos 14 do que 

na Terça - feira 

Venderam-se 

mais oito que na 

Quarta-feira 

Venderam-se 

tantas vezes 

como na Segunda 

- feira 
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15.1. Quantas peças se venderam na Terça-feira? 

 

 

 

 

R: ______________________________________________________________ 

 

15.2. Quantas peças se venderam na Quarta-feira? 

 

R: ______________________________________________________________ 

 

15.3. Quantas peças se venderam na Quinta-feira? 

 

 

 

R: ______________________________________________________________  

 

15.4. E na Sexta-  feira?____________________________________________ 

 

15.5. Quantas peças se venderam no total? 

 

 

 

R: ______________________________________________ 
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Apêndice10 – A importância do voto
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Tema: Animais  
 
Pergunta: Quem deve governar o reino durante um ano? 
 
  Cavalo     Golfinho 
 
 
 
 
 
 
 
   
  Cisne      Pardal 
 
 
 
 

   
   

 
 

Tema: Animais  
 
Pergunta: Quem deve governar o reino durante um ano? 
 
  Cavalo     Golfinho 
 
 
 
 
 
 
 
   
  Cisne      Pardal 
 
 
 
 

   
   

 
 

 

 



 

167 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndice 11 – Planificação da aula do dia 12 de maio de 2014 
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PLANO DE AULA 

PES 
Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto da Guarda 

Prof. Orientador: Florbela Antunes Prof./ Educador Cooperante: Maria de Fátima Silva  

Aluno: Inês Francês Local de estágio: Escola do 1º Ciclo Ensino Básico de Santa Zita (Guarda) 

Nível de ensino: 3º ano Data: 12 de maio de 2014  

Turma/ Grupo: D31 Tempo: 1 dia 

Área/ Tema Objetivos Conteúdos Recursos Avaliação 

 
 
Português – Leitura 
e Escrita 
Gramática 
 

 Ler pequenos textos narrativos, informativos, 
descritivos e notícias; 

  Identificar o tema ou o assunto do texto, 
assim como os eventuais subtemas; 

 Pôr em relação duas informações para inferir 
delas uma terceira; 

 Conjugar verbos regulares e verbos irregulares 
mais frequentes no presente do indicativo; 

 Identificar pronomes pessoais; 
 Identificar os seguintes tipos de frase: 

declarativa, interrogativa e exclamativa. 

 Texto dialogal; 
 Verbos regulares e 

irregulares no presente 
do indicativo. 

 Texto “O meu avô e a 
internet” de José Fanha, 
manual pág. 142 e 143; 

 Ficha de trabalho nº 35; 
 Quadro; 
 Caderno.  

Direta 
 Motivação, 
 Participação, 
 Empenho. 

 
Indireta 

 Ficha de 
trabalho.  
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Matemática – 
Geometria e 
Medida: 
localização e 
orientação no 
espaço 
 
 
 
 
 
 

 Identificar dois segmentos de reta numa grelha 
quadriculada como paralelos se for possível 
descrever um itinerário que começa por 
percorrer um dos segmentos, acaba 
percorrendo o outro e contém um número para 
de quartos de volta; 

 Reconhecer e representar segmentos de reta 
perpendiculares e paralelos em situações 
variadas;  

 Reconhecer a perpendicularidade entre duas 
direções quando uma é vertical e outra 
horizontal; 

 Reconhecer, numa grelha quadriculada na qual 
cada fila “horizontal” («linha») e cada fila 
“vertical” («coluna») está identificada por um 
símbolo, que qualquer quadrícula pode ser 
localizada através de um par de coordenadas; 

 Identificar quadrículas de uma grelha 
quadriculada através das respetivas 
coordenadas.  

 Segmentos de reta; 
 Itinerários e direções.  

 Manual pág. 140; 
 Ficha de trabalho. 

Direta 
 Motivação, 
 Participação, 
 Empenho. 

 
Indireta 

 Ficha de 
trabalho. 

Estudo do Meio 

 Contatar, observar e descrever diferentes 
locais de comércio, o que vendem, onde se 
abastecem, como se transportam os produtos 
alimentares, como se vendem. 

 O comércio local.   Manual pág. 116 Direta 
 Motivação, 
 Participação, 
 Empenho. 

Expressão 
Musical/Dramática 

 Experimentação, desenvolvimento e criação 
musical: 

 Utilização de texturas/ambientes 
sonoros em: canções, danças, 
histórias, dramatizações e 
gravações.  

 Desenvolver a 
sensibilidade auditiva e 
a criatividade.  

 Coreografia de uma 
música – “Madagáscar”  

Direta 
 Motivação, 
 Participação, 
 Empenho. 
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Processos de operacionalização: 
 A aula inicia-se com uma questão proposta pela docente: “qual será a importância da internet?”. Seguidamente começa a leitura de um texto presente no manual 

“O meu avô e a internet” de José Fanha (Anexo 12). A docente fará uma primeira leitura e posteriormente solicitará a um aluno para fazer uma leitura em voz alta e, assim 
sucessivamente. Após a leitura fazem a interpretação da mesma, dando uma importância aos verbos regulares que aparecem ao longo do texto. Depois da correção será 
feita a conjugação do verbo “ser” e do verbo “falar” no presente, futuro e no pretérito perfeito do indicativo, assim farão uma revisão dos verbos regulares e irregulares, no 
quadro. Posteriormente a professora pedirá que abram o livro de fichas de trabalho (Anexo 13) e que respondam às perguntas propostas nele. 

Na área da matemática será abordado os itinerários e as direções com o apoio do manual pág.140 (Anexo 14). Será distribuído aos alunos uma ficha de trabalho 
(Apêndice 17) para situarem objetos no espaço, identificar segmentos de reta numa grelha quadriculada, etc. 

No período da tarde iniciarão na área de estudo do meio o comércio local. A docente começará por perguntar que tipo de produtos consomem em maior quantidade 
e onde vão para os adquirir, questionando quais os locais de comércio que conhecem na nossa localidade. Seguidamente perguntará aos alunos o que entendem por 
comércio, fazendo depois uma síntese no quadro (Apêndice 18), quais os locais de comércio, quais os produtos vendidos nos locais de comércio e quais os circuitos 
comerciais. Ao mesmo tempo que a matéria é dada, poderão acompanhar o manual, pois vem lá tudo explicado. Depois de todos os conteúdos abordados e de todas as 
definições redigidas no quadro, a docente desenha no mesmo, um exemplo das funções do homem, onde mostra o produtor, o consumidor e o comerciante. Após este 
pequeno esquema, serão propostas algumas questões, tais como:  

5. Indica o que podes comprar em cada um dos seguintes locais: 
Livraria –  
Supermercado –  
Sapataria –  
Café –  
Feira –  
Talho –  

6. Indica as funções de cada um dos intervenientes num circuito comercial. 
Produtor –  
Comerciante –  
Consumidor –  

7. Lê, pensa e responde. 
“O Paulo trabalha na gelataria do senhor Afonso. A Raquel comprou um refresco.” 
-Escreve o nome do: 
Comerciante –  
Empregado –  
Consumidor –  

8. Imagina que vais a uma feira. Faz uma lista dos produtos que desejarias comprar. 
___________________ ; _____________________ ; ________________________ ; 
___________________ ; _____________________ ; ________________________ .  
   

Na última hora do dia em expressão musical/dramática, os alunos farão com a ajuda da professora uma coreografia da música “Madagáscar”. 
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Sumário de Português: Leitura e interpretação do texto “O meu avô e a internet” de José Fanha.  
       Resolução de uma ficha de trabalho.  
  
Sumário de Matemática: Itinerários e direções 
          Resolução de uma ficha de trabalho. 
 
Sumário de Estudo do Meio: O comércio local.  
 
Sumário de Expressão Musical/Dramática: Coreografia da música “Madagáscar”. 
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Apêndice 12 – Ficha de trabalho de matemática: Itinerários e Direções 
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Itinerários e Direções  

Nome: ___________________________________________ Data: ___/___/____  

 

Responde às questões seguintes: 

1. A grelha que se segue representa parte do mapa de uma localidade em que as ruas estão 

assinaladas por linhas horizontais e por linhas verticais.  

 
 
1.1.  No mapa, traça um caminho para ir do ponto A ao ponto C, passando pelo ponto B.  

 

1.2. Quanto mede, em quadrículas o caminho que traçaste? 

 
R.: __________________________________________________________  
 

1.3.  Se cada lado da quadrícula corresponder a 10 metros, qual é a medida, em metros, 

da distância que traçaste?  

 

R.: __________________________________________________________  

 

1.4.  No mapa, marca um ponto simétrico a C que passe pelo ponto D.  

 

 

 

 

                

                

                

                

                

                

                

                

A 

B 

C 

D 
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2. Repara na seguinte grelha que mostra o mapa de uma localidade:   

 

   

2.1.   Completa os espaços em branco, de acordo com as coordenadas necessárias para 

encontrar diversos pontos da localidade representada.  

 

Pontos Coordenadas 

A  

B  

C  

D  

E  

F  

 

 

 

 

 

 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

Pontos Coordenadas 

G  

H  

I  

J  

K  

L  

G 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

A 

B 

C 

D 

E F 

J 

I 

L 

K H 
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3. Identifica com letras as linhas verticais da grelha quadriculada e com números as linhas 

horizontais. Escreve as coordenadas de cada ponto assinalado.  

 

 

 

          

          

          

          

          

          

 

Coordenadas:  

Ponto       : ________________ 

Ponto       : ________________ 

Ponto       : ________________ 

Ponto       : ________________ 

Ponto       : ________________ 

Ponto       : ________________  

 

4. Escreve as coordenadas dos vértices do quadrado e do retângulo. 

 

     

     

     

     

     

 

 Quadrado          Retângulo  

______________________         _______________________ 

 

 

 

 

     

     

     

     

     

A B C D E F 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

2 

3 

4 

5 

6 

1 
A B C D E F 
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5. Faz a representação das figuras X e Y, unindo os pontos por segmentos. Segue a ordem 

indicada. 

Figura X: (B,1); (E,1); (F,3); (F,5); (A,5); (A,3) 

Figura Y: (I,1); (J,1); (K,2); (K,3); (J,4); (J,5); (I,5); (I,4); (H,3); (H,2) 

 

             

             

             

             

 

 

6. Observa a planta e responde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1. Quantos quartos de volta tem o percurso mais curto que o Rui pode fazer até à 

escola? 

_____________________________________________________________  

  

6.2.  O Rui foi visitar a Rita. Quantos quartos de volta teve de fazer o Rui até à casa da 

Rita? 

____________________________________________________________  

A B C D E  F G H I J K L M N 
1 

2 

3 

4 

5 

Casa da 
    Rita 

Biblioteca 
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6.3.  Depois do lanche em casa da Rita, foram até à biblioteca requisitar um livro. Qual 

o percurso mais curto que podem fazer?  

____________________________________________________________  

  

 

  

 

 

 

 

  



 

 

178 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndice 13 – Estudo do Meio: O comércio local 
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Apêndice 14 – Planificação da aula do dia 16 de maio de 2014
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PLANO DE AULA 

PES 
Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto da Guarda 

Prof. Orientador: Florbela Antunes Prof./ Educador Cooperante: Maria de Fátima Silva  

Aluno: Inês Francês Local de estágio: Escola do 1º Ciclo Ensino Básico de Santa Zita (Guarda) 
Nível de ensino: 3º ano Data: 16 de maio de 2014  
Turma/ Grupo: D31 Tempo: 1 dia 

Área/ Tema Objetivos Conteúdos Recursos Avaliação 

 
 

Português – Leitura 
e Escrita 

 
 

 Registar ideias relacionadas com o tema, 
organizando-as; 

 Planificar a escrita de textos lúdico-criativos.  

 Caligrama.  Exemplos de 
Caligramas; 

 Quadro; 
 Caderno.   

Direta 
 Motivação, 
 Participação, 
 Empenho. 

Indireta 
 Ficha de 

trabalho.  

 
 

 
Matemática – 
Geometria e 

Medida: 
localização e 
orientação no 

espaço 
 

 

 Resolver problemas de até três passos 
envolvendo medidas de diferentes grandezas.  

 Unidades de medida de 
comprimento; 

 Unidades de medida de 
massa; 

 Unidades de medida de 
capacidade; 

 Área; 
 Conversões; 
 Problemas; 
 Itinerários e direções; 
 Segmentos de reta 

paralelos e 
perpendiculares.   

 Ficha de trabalho.  

Direta 
 Motivação, 
 Participação, 
 Empenho. 

 
Indireta 

 Ficha de 
trabalho. 
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Estudo do Meio 

 Reconhecer as menções obrigatórias nos 
produtos embalados; 

 Reconhecer a importância do recibo e/ou 
fatura.  

 O comércio local.   Manual pág. 117; 
 Ficha nº 18 

Direta 
 Motivação, 
 Participação, 
 Empenho. 

 
Indireta 

 Ficha de 
trabalho. 

Apoio ao Estudo 

 Pesquisar e utilizar diferentes fontes de 
informação. 

 O comércio local.   Vídeo da arte Xávega: 
http://www.youtube.co
m/watch?v=ZfwoJD4k
KJc 

Direta 
 Motivação, 
 Participação, 
 Empenho. 

Processos de operacionalização: 
 A aula inicia-se com a área do português dando incidência no Caligrama. Primeiramente a docente pergunta aos alunos se sabem o que é um caligrama, “é um 

poema, frase ou palavra em que a sua caligrafia ou texto manuscrito é organizado ou configurado de tal maneira que cria uma espécie de imagem visual”, redigindo depois 
no quadro a sua definição. Seguidamente desenha alguns exemplos de caligrama no quadro (Apêndice 25), pedindo aos alunos que os tentem copiar para uma folha 
branca. Após esta pequena compreensão, é proposto aos alunos que utilizem outra folha branca e desenham um desenho livre na base de um caligrama. Este desenho é 
para ser entregue à docente no final da sua realização.  

Após o intervalo começam na área da matemática, tendo uma ficha de trabalho (Apêndice 26) com algumas revisões de conteúdos já abordados anteriormente. 
Esta é para ser feita na sala de aula e todos em conjunto, irá um aluno de cada vez ao quadro a resolvê-la.  

No período da tarde inicia-se a área de estudo do meio, a dar continuação ao comércio local (Apêndice 27). Numa primeira fase a professora faz algumas questões 
sobre o comércio abordado na última aula. Numa segunda fase começa por questionar se sabem quais os cuidados que devem ter com os alimentos, bem como a venda dos 
produtos alimentares e a validade dos produtos. Os alunos podem seguir a matéria em questão acompanhando o manual. A docente mostra alguns rótulos e ensina a sua 
leitura. Numa terceira fase irá falar da importância do recibo e da fatura, qual será a noção que os alunos terão disto? Após retidos todos os conteúdos, realizam a ficha de 
trabalho nº 18.     

Na última hora a docente mostra um pequeno vídeo sobre a pesca, onde para além de ficarem a conhecer a arte Xávega usada em Portugal, podem visualizar o 
peixe a ser vendido logo mal chega do mar ao consumidor.  
Sumário de Português: Escrita em caligrama.  
Sumário de Matemática: Ficha de Trabalho. 
Sumário de Estudo do Meio: O comércio local.  
Sumário de Apoio ao Estudo: Visualização de um vídeo sobre a arte Xávega.  
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Apêndice 15 – Realização de um caligrama  
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Apêndice 16 – Ficha de trabalho de matemática 
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Ficha de Matemática  

Nome: ______________________________________ Data: ___/___/____ 

 

1. Completa. 
374 kg = ____________ g  

5000 kg = ___________ q  

273 dg = ____________ g  

4 dakg = ____________ dag  

0,5 hg = ____________ cg  

3,8 t = ______________ kg  

 

2. Observa o exemplo e complete a tabela.  

kl hl dal l dl cl ml  

6, 7 3      

   2 4, 8 5  

 7 3 6, 4    

       14 centilitros e 7 mililitros  

       76 decalitros e 135 centilitros 

 

3. A Maria tinha 1 litro de sumo numa garrafa. Deitou a mesma quantidade de sumo dessa 

garrafa em 3 copos e ainda ficaram na garrafa 100 ml de sumo.  

Quantos decilitros de sumo deitou em cada copo? 

 

 

 

 

 

R.: _____________________________________________________________  

 

4. O João foi ao supermercado e comprou uma melancia que pesava 4,63 kg, 350 g de 

fiambre e um quarto de quilo de queijo. Qual a massa dos produtos que o João 

comprou?   

 

 

R.: _____________________________________________________________  
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5. Completa.  

  

1 metro tem _________decímetros e tem __________centímetros.  

  

1 decímetro tem ___________ centímetros.  

  

  

6. Completa. 

  

174 m = ....... dm                  294,6 m = ........... dm                382 m = ........... dm  

84 dm = ........ cm                 28 dm = ........... cm                  0,624 dm = ......... cm  

94,6 m = ....... cm                  0,456 m = ........... cm            284,8 m = ........... cm  

38,47 dm = ........... m            95 dm = ........... m                64,7 dm = ........... m  

124 cm = ........... dm             0,03 cm = ........... dm               193 cm = ......... dm  

932,8 cm = ........... m             294 cm = ........... m               32,493cm = ........... m 

 

7. Leia e responde:  

 O verão está a chegar e alguns animais já andam a treinar para a final de 

atletismo, prevista para o mês de agosto.  

 Este gráfico mostra a velocidade por hora de cada animal:  

Animal Velocidade 

Beija-flor 88 km por hora 

Mosquito 7 km por hora 

Camelo 20 km por hora 

Lobo 45 km por hora 

Pantera 114 km por hora 

Baleia 18 km por hora 

 

7.1. Responde às seguintes questões: 

a) qual dos animais acima é mais veloz? ____________________________  

b) quantos metros por hora corre o camelo? _________________________  

c) quem é mais lento: o beija-flor ou o bolo? ________________________  

d) que animal corre 7.000 m por hora? _____________________________  

e) quantos metros a pantera corre mais que o lobo? ___________________  

f) se o mosquito voa 7 km por hora, quanto voará em 3 horas? __________  
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8. Faz a leitura dos seguintes números: 

15 324 __________________________________________________________  

________________________________________________________________  

23 876 __________________________________________________________  

________________________________________________________________  

6395 ____________________________________________________________  

________________________________________________________________  

37 592 __________________________________________________________  

________________________________________________________________  

65483 ___________________________________________________________  

________________________________________________________________  

 

 

 

9. Observa a figura.  

 

 

 

9.1. Pinta o caminho mais curto para o Rui ir de casa ao cinema. Descreve esse 

percurso. 

___________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

9.2. Depois do cinema, se o Rui quiser ir para casa sem passar pelo lago, que percurso 

vai percorrer?  

Descreve-o.  

___________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

10.  Relaciona corretamente. 

 

125g   kg  kg +  kg 500 g 
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250 g  kg  kg +  kg 2 kg 

500 g  kg  kg +  kg 250 g 

1000 g 1 kg 1 kg + 1 kg  1 kg 

 

11. Completa conforme o exemplo. 

1 kg +  kg = 1000 g + 250 g = ________ g  

1 kg +  kg = ________ + _________ = ____________ g  

1 kg +  kg +  kg = ___________ + __________ + _________ = _________ g  
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Apêndice 17 – Estudo do Meio: Comércio local 
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Apêndice 18 – História do Ciclo da Água 
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Apêndice 19 – 1.ª Experiência: Mudanças de Estado 
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Vamos fazer experiências com a água! 

 

1.ª Experiência: Mudanças de Estado 

 

Introdução 

No verão estás habituado a colocar água no congelador para refrescares as tuas bebidas 

e no inverno sabe bem ferver água para fazer um chá bem quentinho. Estas duas situações são 

exemplos muito simples das mudanças de estado que fazem parte do nosso dia a dia. Nesta 

experiência vais aprender um pouco mais sobre as mudanças de estado das substâncias.  

 

Material: 

 Fogão 

 Frigideira 

 Gelo  

 

1. Deita alguns cubos de gelo na frigideira.  

 

 

2. Coloca a frigideira no fogão e liga-o (sempre com a ajuda de um adulto). 

 

 

3. Observa o que acontece aos cubos de gelo.  

 

 

4. Depois do gelo passar a água, continua a aquecer.  

 

Observa o que acontece à água.  
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Apêndice 20 – Resultados e Sugestão da 1.ª Experiência 
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1.ª Experiência: Resultados 

 

5. O que acontece… 

 

O gelo passa a água líquida e a água a vapor de água.   

 

Porquê? 

Desde a tua respiração até aos grãos de areia da praia, 

passando pelas gotas de chuva, todas as substâncias estão num dos 

três estados físicos: sólido, líquido e gasoso. 

Os sólidos, como as rochas e os lápis têm forma própria e 

volume constante. Isto acontece porque as partículas que os 

formam estão muito próximas, unidas e quase não se movimentam.  

 

O que acontece? 

Nos líquidos, como a água e o álcool etílico, as partículas 

estão mais afastadas, menos unidas e movimentam-se mais 

depressa. Assim, os líquidos têm forma variável, geralmente têm a 

forma do recipiente onde estão contidos e têm volume constante.  

 

Os gases, como o ar e o oxigénio, têm forma e volume 

variáveis. Nos gases as partículas estão muito afastadas e movem-

se muito depressa. 

 

Então, para que um sólido passe ao estado líquido tem de 

haver um afastamento das partículas, que também têm de se 

movimentar mais depressa. Quando isto acontece diz-se que o 

sólido fundiu, ou seja, a passagem do estado sólido ao estado 

líquido chama-se fusão.  

 

Quando um líquido passa ao estado gasoso, as partículas 

têm de se movimentar muito depressa e ficarem muito afastadas. Por 

outras palavras, o líquido evapora, ou seja, a passagem do estado 

líquido ao estado gasoso chama-se evaporação. 
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Para que ocorra fusão ou evaporação é preciso fazer com que as partículas se 

movimentem mais depressa e se afastem. Isto é conseguido fornecendo calor. É por isso que 

aquecendo o gelo passa a água líquida e aquecendo a água obtém-se vapor de água no estado 

gasoso.  

 

 

Sugestões:  

Experimenta outras formas de mudar o estado físico da 

água (por exemplo, deixa um prato com gelo ao sol e aguarda 

alguns dias). Não te esqueças de escrever todos os passos da nova 

experiência que inventares e anotar todos os resultados. Compara 

os resultados de todas as experiências que fizeste e tenta tirar 

conclusões.  
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Apêndice 21 – 1.ª Experiência: Relatório  
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Relatório da 1.ª Experiência 

 

Material 

 ____________  

 ____________  

 ____________  

 ____________  

 

Resultados/Observações  

 

 

 

 

 

 

  

 

Conclusões  

 

Completa o seguinte texto: 

 

O gelo está no estado _________, mas quando aquecido passa ao estado ________ .  

A passagem do estado sólido ao estado líquido chama-se ______________ . 

A água está no estado ________. Mas quando é aquecida passa ao estado __________ . 

A passagem do estado líquido ao estado gasoso chama-se _____________ .  
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Apêndice 22 – 2.ª Experiência: Fazer Chuva 
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Vamos fazer experiências com a água! 

 

2.ª Experiência: Fazer Chuva 

 

Introdução 

Será que se consegue fazer o vapor de água ficar líquido? Faz esta experiência e 

descobre a resposta. 

 

Material: 

 Fogão 

 1 Frasco com Tampa Metálica 

 1 Panela 

 Água 

 Gelo  

 

6. Coloca 1 litro de água a aquecer no fogão.  

 

 

 

7. Coloca vários cubos de gelo dentro da tampa do frasco. 

 

 

8. Deita com cuidado um pouco e água quente no frasco (até cerca de 1/3).  

 

 

9. Coloca a tampa com o gelo sobre o frasco. Observa. 
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Apêndice 23 – Resultados e Sugestão da 2.ª Experiência 
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2.ª Experiência: Resultados 

 

O que acontece? 

Vão começar a cair gotas de água do fundo da tampa para dentro do frasco. 

 

Porquê? 

Quando a água aquece começa a passar do estado líquido ao estado gasoso, ou seja, há 

evaporação. Quando a água aquece passa para o estado gasoso, no entanto, o vapor de água não 

pode sair do frasco porque este está tapado. Então, o vapor de água entra em contato com a 

tampa, que está fria por causa do gelo, e arrefece, passando do estado gasoso novamente ao 

estado líquido. Por outras palavras, ocorre a condensação. As gotas de água que caem da tampa 

são as que se formam pela condensação do vapor de água.  

 

 

 

Sugestões 

Experimenta colocar um corante alimentar na água depois de a 

aqueceres. Será que a chuva passa a ser colorida? 

Não te esqueças de escrever todos os passos da nova experiência 

que inventares e de anotar todos os resultados. 

Compara os resultados de todas as experiências que fizeste e tenta 

tirar conclusões.   
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Apêndice 24 – 2.ª Experiência: Relatório 
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Relatório da 2.ª Experiência 

 

Material 

 ____________  

 ____________  

 ____________  

 ____________  

 ____________ 

 ____________ 

 

 

 

 

 

Resultados/Observações  

 

 Rodeia as alíneas que estão corretas: 

 

1. A água evaporou. 

2. O vapor de água condensou. 

3. A água solidificou. 

4. A água sublimou. 

5. O gelo fundiu.  

  

Conclusões  

 

Faz a legenda da figura.  
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Apêndice 25 – 3.ª Experiência: A Arte da Evaporação 
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Vamos fazer experiências com a água! 

 

3.ª Experiência: A Arte da Evaporação 

 

Introdução 

A evaporação de alguns líquidos pode ser utilizada para fazer obras de arte. Já sabes que 

o sol aquece os líquidos e pode fazê-los evaporar. Nesta experiência vais evaporar líquidos 

coloridos ao sol para fazer as tuas obras de arte.  

 

 

Material: 

 4 Copos 

 4 Colheres de Café 

 20 Folhas de Papel Vegetal 

 4 Conta-Gotas 

 1 Copo de Medidas 

 

Reagentes 

 Água 

 Corantes Alimentares (azul, verde, vermelho e amarelo) 

 

 

10. Deita 50 ml de água em cada um dos copos.  

 

 

 

 

11. Coloca 2 colheres de café de corante alimentar azul num 

dos copos e mexe. 

 

 

 

12. Repete o passo 2 para os outros três corantes (amarelo, verde e vermelho). 
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13. Coloca o papel vegetal ao sol (no jardim ou perto de uma janela). 

Tem atenção para que o papel não voe.  

 

 

 

 

14. Deita, com a ajuda do conta-gotas, algumas gotas das várias cores 

no papel vegetal. 

 

15. Deixa o papel em repouso até evaporar a água.  
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Apêndice 26 – Resultados e Sugestão da 3.ª Experiência 
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2.ª Experiência: Fazer Chuva 

 

 

O que acontece? 

Quando a água evapora, ficam desenhos coloridos no papel vegetal. 

 

Porquê?  

A água e o corante alimentar formam uma mistura 

homogénea. O sol vai aquecer esta mistura. Já sabes que quando 

aqueces um líquido podes evaporá-lo, por isso, o aquecimento pelo 

sol vai fazer com que a água evapore, ficando, apenas, umas manchas 

coloridas de corante no papel vegetal.  

 

 

Sugestões 

Experimenta outros tipos de papel (por exemplo, capas 

plásticos para proteger documentos, sacos de plástico, etc.).  

Podes, também, voltar a colorir um desenho já seco. Não te 

esqueças de escrever todos os passos da nova experiência que 

inventares e de anotar todos os resultados.  

Compara os resulados de todas as experiências que fizeste e 

tenta tirar conclusões.  
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Apêndice 27 – 3.ª Experiência: Relatório 
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Relatório da 3.ª Experiência 

 

Material 

 ____________  

 ____________  

 ____________  

 ____________  

 ____________ 

 ____________ 

 

Reagentes 

 ___________ 

 ___________  

 

 

Resultados/Observações  

 

Faz um desenho parecido com o resultado da tua experiência.  

Conclusões  
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Risca o que está errado.  

 

A água e o corante alimentar formam uma mistura heterogénea/homogénea porque, 

depois de misturados, não se conseguem distinguir. 

O sol vai aquecer a água, que está no estado líquido/sólido, e vai fazer com que a água 

evapore/condense, ou seja, a água vai passar do estado líquido/gasoso ao estado 

líquido/gasoso. 

Deste modo, ficam manchas coloridas do corante alimentar no papel vegetal.  
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