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Resumo 

Este relatório foi desenvolvido no âmbito do curso de Mestrado em Educação Pré-Escolar 
e Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico, da Escola Superior de Educação, Comunicação e 
Desporto do Instituto Politécnico da Guarda. Neste relatório descreve-se o enquadramento 
institucional, bem como o contexto e o processo de ensino e aprendizagem de duas práticas de 
ensino supervisionadas, nomeadamente na educação pré-escolar e no 1º ciclo do ensino básico. 
É, também, apresentada uma investigação sobre a implementação de uma proposta pedagógica-
didática enquadrada no tema “A Escola, o Ensino e o Património Cultural – À descoberta do 
ar”. Partiu-se do pressuposto que o processo de ensino e aprendizagens deve promover 
aprendizagens significativas. Assim, nesta proposta pedagógico-didática sobre o conteúdo 
curricular “O ar” seguiu-se uma perspetiva de interdisciplinaridade entre as áreas curriculares de 
“Estudo do Meio” e a “Matemática”, tendo sido desenvolvidas atividades práticas-
experimentais com o recurso às tecnologias da informação e comunicação contextualizadas em 
jogos/festas tradicionais. Neste estudo participou uma turma de vinte e seis alunos do 2º ano do 
1º Ciclo do Ensino Básico, com idades compreendidas entre os sete e oito anos, de uma escola 
da cidade da Guarda. 

Esta proposta pedagógica-didática foi dividida em três sessões: “A magia do ar”, “Vamos 
brincar com o vento” e “Hoje, festejamos o S. João”. Foram realizadas sequencialmente as 
seguintes atividades práticas-experimentais: “Balança Mágica”, “Construção do catavento e do 
papagaio de papel” e “Construção do balão de S. João”. Os resultados evidenciam que as 
atividades práticas-experimentais desenvolvidas proporcionaram aprendizagens significativas 
sobre o conteúdo curricular, objeto de ensino nesta proposta pedagógica-didática, e revelaram-
se adequadas à valorização e à preservação de jogos/festas populares tradicionais portuguesas. 
Verificou-se, igualmente, que as tecnologias da informação e comunicação constituíram um 
valioso recurso didático nas atividades práticas-experimentais desenvolvidas e, por conseguinte, 
contribuíram para a eficácia desta proposta de ensino e aprendizagem tanto ao nível das 
aprendizagens do conteúdo curricular, quanto ao da contribuição para a preservação do 
património cultural português. 

 

Palavras-chave: Ar, Interdisciplinaridade, TIC, Atividades práticas-experimentais, Jogos/festas 
tradicionais. 
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Abstract 

This report is the result of the academic work done for the course «Mestrado em 
Educação Pré-Escolar e Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico» (Master Degree in Preschool and 
Primary Education) in Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto of Polytechnic of 
Guarda. This report consists of the description of the institutional framework of two supervised 
teaching practices namely in Preschool and Primary school as well as their context and teaching 
learning process. This report also presents a research on the implementation of a pedagogic-
didactic proposal, which is enclosed in the theme «School, Teaching and Cultural Heritage – 
Looking for the Air». The starting point was the assumption that the teaching-learning process 
should promote meaningful learning. Thus, in this pedagogic-didactic proposal about the 
curriculum content «The Air», an interdisciplinary perspective was followed, integrating the 
areas of «Environmental Studies» and «Maths», and practical-experimental activities were 
developed using Information and Communication Technologies (ICT) in the area of traditional 
games / celebrations. This study was carried out with a primary school class of twenty-six 
second grade students, with ages 7-8, in a school in Guarda city.  

This pedagogic-didactic proposal was divided in three sessions: «The magic of the air»; 
«Let’s play with the wind», and «Today we celebrate S.João». The following practical-
experimental activities were sequentially performed: «Magical Scale», «Wind-vane and Kite 
construction», and «S. João’s balloon construction». The results demonstrate that the practical-
experimental activities enabled meaningful learning of the curriculum content and they 
demonstrated to be adequate to the acknowledgement and preservation of Portuguese traditional 
games / celebrations. It was also ascertained that Information and Communication Technologies 
turned out to be a valuable didactic resource in the practical-experimental activities and, 
therefore, made an important contribution for the effectiveness of this pedagogic-didactic 
proposal in two levels: the curriculum content learning and the contribution for the preservation 
of Portuguese Cultural Heritage.  

 
Keywords: Air; Interdisciplinary; ICT; practical-experimental activities; traditional games / 

celebrations. 
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Introdução 

O presente relatório surge no âmbito do Mestrado em Educação Pré-Escolar e Ensino do 

1º Ciclo do Ensino Básico (CEB), no contexto da realização de duas Práticas de Ensino 

Supervisionadas (PES), em cada um dos ciclos, na educação pré-escolar (PES I) e no ensino do 

1º CEB (PES II). 

A PES é fundamental para o futuro docente, pois é necessário que este assista e 

compreenda as tarefas realizadas por um professor/educador titular de turma e que tenha 

oportunidade de aplicar, num contexto real de ensino e aprendizagem, os conceitos teórico- 

-práticos adquiridos ao longo do curso. Ser professor/educador é uma profissão com constantes 

desafios e que deve ser encarada como aprendizagem constante. É fundamental que o 

professor/educador consiga criar um elo entre o aluno e a sociedade, só assim é possível 

lecionar os conteúdos curriculares com o sucesso esperado. 

A entrada para a mente do homem é o que ele aprende, a saída é o que ele 

realiza. Se sua mente não for alimentada por um fornecimento contínuo de 

novas ideias, que ele põe a trabalhar com um propósito, e se não houver uma 

saída por uma ação, a sua mente torna-se estagnada. Tal mente é um perigo 

para o indivíduo que a possui e inútil para a comunidade. 

(Jeremias W. Jenks, s/d, cit. Ferreira, 2012, p. 3) 

Para que o docente consiga lecionar adequadamente, necessita de escolher e aplicar as 

estratégias de ensino mais adequadas, às atividades a desenvolver e aos resultados esperados. 

(…) a palavra “estratégia” possui uma estreita ligação com o ensino. Ensinar 

requer arte por parte do docente, que precisa envolver o aluno e fazer com 

que ele se encante com o saber. O professor precisa promover a curiosidade, 

a segurança e a criatividade para que o principal objectivo educacional, a 

aprendizagem do aluno, seja alcançado. 

(Petrucci e Batiston,2006 cit. Martins, 2011, p.8) 

A estrutura deste relatório segue os parâmetros estabelecidos pela Escola Superior de 

Educação, Comunicação e Desporto (ESECD). Assim, este documento encontra-se estruturado 

por três capítulos e uma conclusão.  

O primeiro capítulo refere-se ao Enquadramento Institucional, que engloba a organização 

e administração escolar, como também a caraterização socioeconómica e psicopedagógica da 

turma/grupo, no contexto da PES I e II. 
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No segundo capítulo, procedeu-se à descrição e reflexão do processo da PES, que 

integrou a experiência de ensino e aprendizagem em contexto de Educação Pré-Escolar e Ensino 

do 1º CEB. 

O terceiro capítulo apresenta uma investigação sobre a implementação de uma proposta 

pedagógica-didática enquadrada no tema “A Escola, o Ensino e o Património Cultural – À 

descoberta do ar”, no qual são trabalhadas as áreas curriculares: “Estudo do Meio” e 

“Matemática”. Nesta proposta pedagógica-didática sobre o conteúdo curricular “O ar” foram 

desenvolvidas atividades práticas-experimentais com o recurso às tecnologias da informação e 

comunicação (TIC) e contextualizadas em jogos/festas tradicionais.  

Por fim, apresenta-se uma “Conclusão” sobre o percurso pedagógico-didático que 

percorremos ao longo da PES I e II, bem como no decorrer da investigação desenvolvida e 

apresentada no capítulo três. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
Capítulo 1 

Enquadramento Institucional – Organização e Administração Escolar 
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1.1. Contextualização 

A Lei de Bases do Sistema Educativo (LBSE) (Lei nº46/86 de 14 de outubro, art.1º), 

refere que o sistema educativo é “um conjunto de meios pelo qual se concretiza o direito à 

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

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

sociedade”. O estabelecimento escolar deve ser inclusivo (aceitar todas as crianças, 

independentemente da etnia, estado social e económico em que esta se encontra), ou seja, este 

local deve ser conhecido por ser um meio onde reine a igualdade de oportunidades, 

estabelecendo um caráter universal, obrigatório e gratuito. 

 Segundo Dias (2016), esta instituição de ensino, à qual apelida-se de Escola, em 

colaboração com a família e a sociedade constitui-se como o cerne da educação. É nesta que a 

criança desenvolve diversas competências, necessárias à sua integração e atuação, enquanto 

futuro cidadão responsável, crítico, livre e solidário. 

Na educação pré-escolar, a família e a escola, são os “pilares” no desenvolvimento da 

criança. Como tal, deve existir uma cooperação entre estas vertentes, uma vez que: 

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

de educação ao longo da vida, sendo complementar da ação educativa da 

família, com a qual deve estabelecer estreita cooperação, favorecendo a 

formação e o desenvolvimento equilibrado da criança, tendo em vista a sua 

plena inserção na sociedade como ser autónomo, livre e solidário.  

(Silva, 2007, p. 15 cit. Dias, 2016, p.2) 

Perante o que foi referido anteriormente, compete ao professor, neste ciclo de ensino, 

promover uma formação globalizante do aluno, para que o mesmo adquira aprendizagens 

significativas, como refere a LBSE (Lei nº46/86 de 14 de outubro, art. 7º, alínea a), o professor 

deve: 

Assegurar uma formação geral comum a todos os portugueses que lhes 

garanta a descoberta e o desenvolvimento dos seus interesses e aptidões, 

capacidade de raciocínio, memória e espírito crítico, criatividade, sentido 

moral e sensibilidade estética, promovendo a realização individual em 

harmonia com os valores da solidariedade social. 

Esta primeira etapa da educação básica é orientada pelas Orientações Curriculares da 

Educação Pré-Escolar (OCEPE) (Ministério da Educação (ME), 2016), onde estão presentes as 

seguintes áreas: 
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 Formação Pessoal e Social; 

 Área do Conhecimento do Mundo; 

 Área da Expressão e Comunicação: 

 Domínio da Educação Motora; 

 Domínio da Educação Artística: 

 Subdomínio das Artes Visuais; 

 Subdomínio das Dramatização; 

 Subdomínio da Música; 

 Subdomínio da Dança; 

 Domínio da Linguagem Oral e Abordagem à Escrita; 

 Domínio da Matemática. 

No que respeita à organização do 1º CEB, a LBSE refere que o este ciclo de ensino, “é 

globalizante, da responsabilidade de um professor único, que pode ser coadjuvado em áreas 

especializadas” (Lei nº46/86 art. 8º, ponto 1, alínea a).  

As áreas disciplinares curriculares referentes ao 1ºCEB são: 

 Educação para a Cidadania; 

 Áreas disciplinares de carater obrigatório: 

o Matemática; 

o Língua Portuguesa; 

o Estudo do Meio; 

o Expressões (Plástica, Físico-Motora, Musical e Dramática); 

 Formação Pessoal e Social; 

 Áreas não disciplinares: 

o Área de Projeto; 

o Estudo Acompanhado; 

o Formação Cívica; 

 Área disciplinar de carater facultativo: 

o Educação Moral e Religiosa. 

As instituições de educação e ensino onde foram realizadas a PES (I e II) pertencem à 

rede pública e localizam-se na cidade da Guarda. A PES I concretizou-se na educação pré-esco-

lar, no Jardim de Infância das Lameirinhas, constituída por um grupo de crianças com idades 

compreendidas entre os 4 e os 5 anos de idade, este estágio decorreu ao longo do segundo 

semestre do ano letivo 2014/2015. A PES II realizou-se no ensino do 1ºCEB, na Escola Básica 

Espírito Santo, numa turma de alunos do 3º ano, esta prática sucedeu-se ao longo do primeiro 
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semestre do ano letivo 2015/2016. Estas instituições, onde decorreu o estágio, na cidade da 

Guarda, pertencem ao mesmo agrupamento de escolas - Agrupamento de Escolas Afonso de 

Albuquerque.  

Este agrupamento possui autonomia a nível da gestão e administração escolar, como 

refere o Decreto-Lei (DL) nº137/2012 de 2 de julho, artigo 6º que pretende:  

promover um reforço progressivo da autonomia e a maior flexibilização 

organizacional e pedagógica das escolas, condições essenciais para a 

melhoria do sistema público de educação, reconhecendo o agrupamento 

como uma unidade organizacional, dotada de órgãos próprios de 

administração e gestão, constituída pela integração de estabelecimentos de 

educação pré-escolar e escolas de diferentes níveis e ciclos de ensino.  

Este agrupamento redige anualmente, tal como referem Dias (2016) e Gerardo (2014), o 

projeto educativo (consiste na orientação educativa do agrupamento, elaborado e aprovado pelos 

seus órgãos de administração e gestão); o projeto curricular (define o regime de funcionamento 

do agrupamento de escolas, de cada um dos seus órgãos de administração e gestão, das 

estruturas de orientação e dos serviços administrativos, técnico-pedagógicos, bem como os 

direitos e deveres de toda a comunidade educativa); o regulamento interno (define o regime de 

funcionamento do agrupamento de escolas, de cada um dos seus órgãos de administração e 

gestão, das estruturas de orientação e dos serviços administrativos, técnico-pedagógicos, bem 

como os direitos e deveres de toda a comunidade educativa); o plano anual de atividades 

(funciona a prol do projeto educativo, definindo os objetivos, as formas de organização e de 

programação das atividades de cada estabelecimento do agrupamento, procedendo também à 

identificação dos recursos necessários à sua execução, estando referidas todas as atividades 

programadas no início do ano letivo e calendarizadas de acordo com os conteúdos a lecionar); o 

orçamento (prevê as receitas a obter e as despesas a realizar pelo agrupamento de escolas) e o 

relatório anual de atividades, a conta de gerência e o relatório de autoavaliação (documentos 

para efeitos de prestação de contas), tal como é referido no DL nº 137/2012, de 2 de julho, 

art.9º.  

Deste modo, superam-se situações de isolamento dos estabelecimentos, ou seja, todos os 

membros do Agrupamento entram em convergência de objetivos, contribuindo para a melhoria 

da qualidade de ensino. 
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1.2. Meio Envolvente 

O distrito da Guarda (figura nº 1) situa-se no centro da região beirã, entre o Planalto 

Guarda-Sabugal e a Serra da Estrela. Esta localização privilegiada, com cerca de 712,11 km2 de 

área, é partilhada pelas bacias hidrográficas de cursos de águas tão importantes como são os 

Rios Mondego, Zêzere e Côa. 

A cidade da Guarda – que teve o seu primeiro Foral a 27 de novembro de 1199, 

concedido por D. Sancho I, o Rei Povoador – é capital de Distrito e o seu Concelho tem, 

segundo os Censos 2011, um total de 42 541 habitantes. A Guarda é um dos maiores concelhos 

portugueses devido à sua vasta dimensão, elevado número de habitantes e freguesias que, 

atualmente, abrange 43 freguesias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta cidade é apelidada pelos 5 éfes2: Forte (por possuir a torre do castelo e as suas 

muralhas que mostram a sua força); Farta (devido à riqueza do vale do Mondego que garante 

sabores divinos em mesas ricamente abastecidas); Fria (pelo seu clima montanhoso, devido à 

elevada altitude); Fiel (remete para História da Guarda, quando Álvaro Gil Cabral recusa 

entregar as chaves da cidade ao rei de Castela, durante a crise de 1383-85); Formosa (pela sua 

beleza natural e tudo o que a constitui: monumentos, praças, ruas e vielas, solares, jardins, 

parques, paisagem e, acima de tudo, as suas Gentes). 

 

 

Figura nº 1 - Distritos de Portugal, em destaque, a Cidade da Guarda.1 

1 Fonte: https://www.visitarportugal.pt/distritos/d-guarda, consultado em 29/01/2017 – Distrito da Guarda. 
2 Fonte: Câmara Municipal da Guarda, http://www.mun-guarda.pt/Portal/concelho.aspx, consultado em 29/01/2017). 

https://www.visitarportugal.pt/distritos/d-guarda
http://www.mun-guarda.pt/Portal/concelho.aspx
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A nível da educação, o concelho da Guarda, é constituída pelo Agrupamento de Escolas 

da Sé e o Agrupamento de Escolas Afonso de Albuquerque com todos os níveis de ensino. No 

âmbito do ensino particular e cooperativo, encontram-se, nesta cidade, a Escola Regional Dr. 

José Dinis da Fonseca e a Cooperativa para a Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados 

- Guarda CRL – Guarda (CERCIG).  

As instituições onde decorreram a PES I e PES II, pertencem ao Agrupamento de Escolas 

Afonso de Albuquerque, sendo estas: educação pré-escolar - Jardim de Infância das 

Lameirinhas e ensino do 1ºCEB – Escola Básica Espírito Santo. 

1.3. Caraterização das Instituições da Prática de Ensino Supervisionada 

Na nossa memória a longo prazo, quando recordamos a vertente escolar, este remete-nos 

para a educação pré-escolar ou para o ensino do 1ºCEB.  

escola [e o Jardim-de-Infância] continua, integra e amplia a obra educativa 

dos pais. Depois da familia é a escola [e o Jardim-de-Infância] que exerce a 

influência máxima na transmissão dos valores, da cultura e das tradições 

sociais  

(Di Giorgi, 1980, p.82) 

O educador e o professor têm características em comum: ambos transmitem 

conhecimento, fomentam o desejo da criança em aprender, promovem métodos para a 

transformação e integração da criança, através da interação da família e do meio. 

Deste modo, é notório que estes indivíduos se completam ao longo da formação 

académica, sendo cruciais no desenvolvimento do ser humano, enquanto Cidadão. 

o jardim-de-infância, formando as crianças a nível pessoal e social, educando 

o seu sentido ético e estético, prepara-as para uma efectiva prática de 

cidadania: aprendem a importância do respeito, como é difícil negociar 

diferentes pontos de vista mantendo a amizade, aprendem acerca da 

diversidade e da igualdade de oportunidades, da paridade entre os sexos, da 

diversidade de culturas, da importância de cuidar do ambiente e da saúde, 

interiorizando um sentido de responsabilidade social.  

(Vasconcelos, 2007, p. 113) 

Segundo, Lage (2010), a educação Pré-Escolar, apesar de, atualmente, não ser obrigatória 

a nível de formação académica, não deve nunca ser menosprezada, uma vez que é nesta fase que 

são implementados alicerces decisivos para o desenvolvimento das crianças. 

a escola (...) não pode ser mais considerada como simples máquina de 

alfabetização. A sua função não se restringe mais, como antigamente, à modesta 
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tarefa de ensinar a ler, escrever e contar. O seu papel, no panorama complexo da 

vida social moderna, é mais amplo e mais profundo. As suas responsabilidades 

são bem maiores. Além de instrumento de formação física, intelectual e moral, 

cabe a missão de promover a integração harmoniosa da criança no seio da 

comunidade, fornecendo-lhes todos os elementos para que se possa tornar um 

factor de progresso individual e social. Assim, a finalidade da escola primária 

não se limita somente a “instruir” a criança, mas antes e sobretudo, a educá-la 

integralmente. 

(Santos, 1951, p. 36) 

O professor dá continuidade ao processo de ensino e aprendizagem, pois este tem o dever 

de ensinar, mas também de incutir valores e educar, acabando por assumir um papel 

multifacetado, despertando um programa de desenvolvimento integral do educando/aluno, o que 

proporciona a inclusão de aprendizagens significativas, tal como refere Ausubel (1973), 

promovendo um cidadão mais completo. 

1.3.1. Caraterização do Jardim-de-Infância de Lameirinhas 

A principal função do Jardim-de-Infância na vida da criança é despertar a curiosidade e o 

interesse, através de um ambiente rico em estímulos e oportunidades de agir, relacionando-se 

com outras crianças e adultos e promovendo o seu crescimento pessoal e social. 

O Jardim-de-Infância das Lameirinhas (figura nº 2), situa-se num bairro da cidade da 

Guarda. Esta cidade situa-se no extremo da cordilheira da Serra da Estrela, fazendo parte dela o 

Bairro das Lameirinhas, virado a norte e a noroeste. Orienta-se segundo uma linha de cumeada 

sendo por isso a zona climática mais hostil da cidade, em virtude de não haver proteção dos 

ventos vindos da Serra de Estrela. 

Esta instituição existe desde o ano letivo 1986/87. Está a funcionar no edifício da Escola 

do 1º Ciclo do Ensino Básico de Lameirinhas (figura nº3) desde 1989 ocupando uma parte do 

rés-do-chão e a cave. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nº 2 - Entrada para o Jardim-de-
Infância das Lameirinhas 

Fonte: Própria 
Figura nº 3 - Recinto da Escola Básica do 1º Ciclo com 

Jardim de Infância das Lameirinhas, Guarda 
Fonte: Própria 
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Relativamente aos recursos físicos, segundo as OCEPE (ME, 2016): 

O estabelecimento educativo deve organizar-se como um contexto facilitador 

do desenvolvimento e da aprendizagem das crianças, proporcionando 

também oportunidades de formação dos adultos que nele trabalham. 

Estabelece procedimentos de interação entre os diferentes intervenientes 

(entre crianças, entre crianças e adultos e entre adultos), tem um papel na 

gestão de recursos humanos e materiais, o que implica a prospeção de meios 

para melhorar as funções educativas da instituição. O estabelecimento 

educativo tem uma influência determinante no trabalho que o/a educador/a 

realiza com o seu grupo de crianças e pais/famílias, bem como na dinâmica 

da equipa educativa. (pp. 24-25) 

A nível de recursos e equipamentos, existem: 

 duas salas de atividades letivas; 

 uma sala polivalente onde funciona a Atividades de Animação e Apoio à 

Família – AAAF (onde se realizam os almoços e as aulas de música); 

 uma sala de educadoras; 

 uma sala de espera; 

 instalações sanitárias; 

 uma arrecadação comum com a escola de 1º CEB, onde está instalada a caldeira 

de aquecimento para todo o edifício escolar. 

A sala apresenta o chão revestido a madeira (tacos envernizados) e possui três janelas 

amplas para a frente do edifício e duas para trás, também faz parte uma pequena arrecadação. 

Nesta sala existe uma área com uma banca de mármore e uma zona de água sendo o chão de 

mosaicos, é mais utilizada em atividades no “Subdomínio das Artes Visuais”. 

Na ligação do átrio à escadaria, que dá acesso à sala da AAAF, está um pequeno hall. 

Junto a este, existe uma sala de apoio, onde se atendem os encarregados de educação e/ou outros 

utentes, e onde são feitas reuniões pontuais. 

O espaço exterior está vedado com gradeamento, é bastante amplo, e constituído por: 

 um polidesportivo vedado a rede, com o piso de cimento; 

 À volta do edifício existe revestimento a tijoleira; 

 Dois espaços com o chão de placas de espuma, um a nordeste e outro a sul do 

edifício escolar.  

Atrás do edifício existem espaços destinados à jardinagem, que por não serem 

devidamente tratados oferecem algum perigo ao nível de segurança, pois sempre que o tempo 
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permite as crianças brincam no exterior. Este espaço encontra-se desprovido de qualquer tipo de 

equipamento necessário ao desenrolar das atividades no exterior, como por exemplo: baloiços, 

zonas que permitiriam à criança o contacto com relva, água, zonas de sombra e horta.   

De uma maneira geral, este Jardim-de-Infância possui as condições necessárias mas não 

ideais para o seu bom funcionamento.  

1.3.1.1. Caraterização da sala de atividades 

A sala de atividades deve ser classificada pelas crianças, como um lugar de conforto e 

confiança, para que estas possam errar sem receio de serem julgadas. Segundo Alliprandi (1984, 

cit. em Zabalza 1992): 

O educador deve preparar um lugar em que todos, e cada um, sintam que 

podem estar a seu gosto, em que os objectos (...) não sejam mantidos à 

distância (...) um lugar que realmente permita o movimento, a expressão, o 

viver com serenidade, inclusivamente, a vida “bastante difícil” dos pequenos 

alunos da escola infantil. (p.281) 

Segundo as OCEPE (ME, 2016), o estabelecimento educativo deve organizar-se como um 

contexto facilitador do desenvolvimento e da aprendizagem das crianças, proporcionando 

também oportunidades de formação dos adultos que nele trabalham. Este estabelecimento 

educativo tem uma influência determinante no trabalho que o/a educador/a realiza com o seu 

grupo de crianças e pais/famílias, bem como na dinâmica da equipa educativa. 

Deste modo, a sala de atividades encontra-se dividida em áreas de trabalho bem definidas, 

estando os materiais organizados e identificados, para que a criança se torne autónoma nas suas 

tarefas (tabela nº 1). 

Tabela nº 1 - Organização da Sala de atividades 

Figura Espaço Designação 

 
Casinha de 

Bonecas  

(figura nº 4) 

Nas brincadeiras do “Faz de Conta” recriam-se 

experiências da vida quotidiana: expressam-se 

emoções, sentimentos, atitudes, imitam-se e mimam-

se situações. Dá-se ênfase à imaginação e 

criatividade e, em simultâneo, esta acaba por ser a 

transição do mundo do “faz de conta” para a 

realidade. 

Figura nº 4 – Casinha das 
Bonecas  
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Garagem  

(figura nº5) 

A função simbólica do jogo propõe a integração 

social das crianças, dá lugar à expressão, à 

comunicação e à interação com o meio envolvente, 

tal como a Casinha das Bonecas, este também faz a 

ponte entre o mundo real e abstrato. 

 

Tapete de 
Reunião 

(figura nº6) 
 

Tal como refere Cepa (2014), as primeiras noções 

de regras podem ser definidas durante a conversa, 

através da aprendizagem de códigos sociais 

individuais ou de grupo. Conversando e cumprindo 

as normas estipuladas, a criança participa e alcança 

os objetivos propostos de uma vida com pares e com 

adultos, num ambiente educativo. 

 

Informática  

(figura nº 7) 

As TIC, estão cada vez mais presentes no nosso 

quotidiano, como tal é necessário incutir estes 

materiais no dia-a-dia das crianças. Este espaço 

permite que a criança usufrua destas tecnologias de 

forma correta. 

 
 

Mesa de Jogos 

e trabalho  

(figura nº8) 

 

Mesa de 

expressão 

plástica  

(figura nº 9) 

A imaginação desperta com a manipulação de 

múltiplos materiais, exercitando a motricidade fina, o 

ritmo, a alternância, um controlo motor progressivo, 

e desenvolve a linguagem. 

 

 

 

 

Biblioteca  
(figura nº10) 

Local onde as crianças encontram 

histórias/contos adequados à sua idade, no qual 

podem manipular livremente, despertando o interesse 

e gosto pela leitura. 

Fonte: Própria 

Figura nº 5 - Garagem 

Figura nº 6 - Tapete da 
Reunião 

Figura nº 7 - Mesa de 
Informática 

Figura nº 9 - Mesa de 
trabalho 

Figura nº 8 - Mesa de 
expressão plástica 

Figura nº 10 - Biblioteca 
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Legenda: 

Bancada com uma pia e uma torneira 

Porta 

Casinha das bonecas 

Dispensa 

Bancada de mármore 

Garagem 

Tapete da Reunião 

Estantes de material didático 

Estantes de materiais de expressão plástica 

Biblioteca 

Janelas 

Quadro Branco 

Videojogos 

Cabides 

Mesa de expressão plástica 

Mesas de trabalho 

Mesa de informática 

A organização do espaço da sala (figura nº11) e do material está condicionada pela 

qualidade do mobiliário e pela estrutura da sala, dado que são construções antigas inicialmente 

projetadas para o 1º CEB. Atendendo a isso, as crianças participam na organização do espaço e 

nas decisões de mudança sempre que justifique, para uma boa funcionalidade, segurança e 

sentido estético. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1.2. Organização do ambiente educativo 

Os ambientes educativos são cruciais no desenvolvimento da criança, deste modo é 

fundamental que o meio envolvente coopere, facilitando a integração da mesma, bem como a 

sua segurança. Segundo Braz (2012): 

(…)qualquer organização, possui uma estrutura própria, onde as pessoas na 

sua relação com os outros ocupam posições definidas, às quais estão 

associados determinados papéis, isto é, estatutos e papéis específicos 

correspondentes às posições detidas pelos vários intervenientes na 

organização escola. A escola é um local onde se trocam experiências, onde 

todos vivem um pouco ou grande parte da sua vida. Por isso, é 

imprescindível que cada um se sinta parte integrante dela. (p.23) 

 

 

Figura nº 11 - Plano da sala de atividades do grupo de 4/5 anos. 
Fonte: Própria 
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O Jardim de Infância das Lameirinhas é constituído por: 

 2 educadoras titulares de grupo; 

 1 educadora auxiliar; 

 1 professora de educação especial; 

 1 assistente operacional; 

 2 assistentes técnicas do quadro de pessoal da Câmara Municipal da Guarda; 

 1 técnica de ação educativa (plano ocupacional de emprego - POC). 

Para além da organização dos elementos do sistema educativo, é fundamental que as 

crianças criem hábitos no seu dia-a-dia, ou seja, uma rotina para uma maior integração. Segundo 

Zabalza (2003): 

a rotina (…) desempenha um papel facilitador na captação do tempo e dos 

processos temporais (…) é uma importante aprendizagem para enfrentar a 

realidade diária: a criança aprende a existência de fases, o nome dessas fases 

e o seu encadeamento sequencial (…) [e ainda, estas] (…) rotinas exercem o 

importante papel de lhes dar segurança (…). Uma vez que sabem fazer estas 

rotinas diárias, sentem-se muito mais donos do seu tempo e mais seguros, 

pois sabem que sabem fazer (p.170).  

Segundo as OCEPE (ME,2016), a sucessão de cada dia tem um determinado ritmo 

existindo, deste modo, uma rotina que é educativa, uma vez que é planeada pelo educador e, 

consequentemente, conhecida pelas crianças que sabem o que podem fazer nos vários 

momentos e prever a sua sucessão, tendo a liberdade de propor modificações. Nem todos os dias 

são iguais, as propostas do educador ou das crianças podem modificar o quotidiano habitual. 

Na tabela nº2 apresenta-se a rotina diária do grupo 4 e 5 anos. 

Tabela nº 2 - Rotina diária do grupo dos 4 e 5 anos, no Jardim-de-infância das Lameirinhas 

Horário Descrição 

9:00 - Jogos didáticos realizados na mesa de trabalho. 

9:30 

- As crianças reúnem-se no “tapete da reunião” com a educadora e cantar a canção de 

“Bom dia”; 

- Relembrar quem é o chefe (do dia); 

- Cada criança marca uma cruz com a caneta verde no quadro das presenças; 

- O chefe indica o dia da semana e a data presente que assinala no calendário; 

- Reunião acerca do que vai acontecer ao longo do dia - distribuição de tarefas. 
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Crianças que não 
frequentam 

12% (2 crianças) 
Feminino 

47% (8 crianças) 

Masculino 
41% (7 crianças) 

Crianças que 
frequentam 

88% (15 
crianças) 

10:30 

Lanche da manhã. 

- As crianças formam uma fila com o chefe à frente, segundo a ordem: chefe, 

menina, menino, menina, menino e assim sucessivamente. 

- Quando chegam à sala do AAAF dirigem-se para a casa de banho de forma 

ordenada: de seguida usam a casa de banho (sanita), posteriormente lavam as mãos 

e vão para o respetivo lugar (mesa), lanchar. 

11:00 

- No fim do lanche da manhã, crianças formam de novo a mesma fila e dirigem-se 

corretamente para a sala de atividades. 

- Realizam atividades orientadas. 

12:00 - Almoço (algumas crianças vão almoçar a casa, outras permanecem na AAAF). 

14:00 
- A educadora reúne-se com as crianças no “tapete da reunião” e fazem o ponto de situação 

dos trabalhos da manhã; 

14:30 - Dá-se continuidade à execução das atividades orientadas. 

15:30 - As crianças reúnem-se novamente com a educadora e fazem a reflexão do dia. 

16:00 

- Termina a sessão (algumas crianças vão para casa, outras dirigem-se para a AAAF, à 

exceção das que têm atividades extras, após este horário têm atividades coadjuvadas no 

espaço da AAAF) 

Fonte: Própria 

1.3.1.3. Caraterização do grupo 

Na instituição foram inscritos dezassete crianças para frequentar este grupo, no entanto 

apenas quinze frequentam o jardim-de-infância, sendo sete elementos do género feminino e oito 

do género masculino (figura nº12), este grupo é constituído por crianças com 4 e 5 anos de 

idade. 

 

 

 

 

 

 Figura nº 12 - Crianças que frequentam o pré-escolar, com idades compreendidas entre os 4 e 5 anos de 
idade 

Fonte: Própria 
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A maioria deste número de crianças reside na cidade da Guarda, excepto duas crianças 

que residem em Vale de Estrela (o transporte é assegurado pela autarquia) e uma na Rapoula, 

em que a CERCIG é responsável pela deslocação. 

1.3.1.4. Caraterização sociopedagógica e socioeconómica 

O grupo apresenta características heterogéneas, tanto em termos de idade e género, como 

também de desenvolvimento, conhecimento, interesse e necessidades. No grupo existia uma 

criança de etnia cigana e outra com Necessidades Educativas Especiais (NEE), sendo que esta 

última, era a primeira vez que frequentava esta instituição. A existência de um grupo 

heterogéneo apresenta aspetos desafiantes ao processo ensino e aprendizagem. 

Ao nível da higiene todas elas se apresentam sempre limpas, com bom vestuário e 

aparentemente bem alimentadas, revelando autonomia nas idas à casa de banho, sendo poucas 

as crianças que recorrem à ajuda de um adulto. Apesar de alguma descoordenação motora, 

típico desta faixa etária, revelam uma boa autonomia a nível físico, no entanto, estão ainda na 

fase de descoberta do seu corpo e o que podem e conseguem fazer com ele.  

São crianças meigas e sociáveis, mesmo assim é possível verificar a diferença entre as 

crianças que frequentam o jardim-de-infância pela primeira vez e as que o frequentam há mais 

tempo, nomeadamente a nível dos hábitos de trabalho. No decorrer deste estágio foi possível 

verificar a transformação e evolução de cada criança, comparando com o início e o final, muitos 

bons comportamentos foram interiorizados. 

É um grupo que demonstra bastante entusiamo por histórias e dramatizações, 

especialmente por brincadeiras do “faz de conta”, como por exemplo, o jogo simbólico da 

“casinha das bonecas”, uma vez que já se encontram numa fase de aplicação de situações 

concretas do dia-a-dia. 

O ambiente possui as condições adequadas para que as crianças se possam expressar 

livremente, cumprindo as respetivas regras. No que diz respeito à interiorização das regras, 

ainda existem algumas crianças que não as cumprem, pois trata-se de um grupo ligeiramente 

irrequieto mas extrovertido. 

Neste grupo há algumas das crianças que ainda revelam dificuldades a nível da 

linguagem, utilizando um vocabulário reduzido para a idade, nomeadamente a nível da 

articulação de fonemas e palavras e também na construção frásica. No entanto, verificou-se que 

com a ajuda da educadora, uma das crianças que apresentava mais lacunas neste parâmetro, 

conseguiu progredir paulatinamente e pronunciar as palavras corretamente. Em contrapartida, 

outra criança sofreu regressão ao nível da fala, pois com o passar do tempo, começou a 

pronunciar-se cada vez menos, e quando esta participava, depois de insistir bastante, discursava 
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num tom muito baixo, o que causava dificuldade em entender o que a criança tinha referido. É 

importante proferir que as crianças que apresentam mais dificuldades no domínio da linguagem, 

são as que estão a frequentar o jardim-de-infância pela primeira vez, uma vez que nas restantes 

crianças é notória a boa construção frásica e a capacidade de relatar experiências pessoais e 

acontecimentos vivenciados. Ao nível da escrita demonstram, no geral, bons resultados, 

mostrando independência e competência nos movimentos, nomeadamente na motricidade fina, 

verificando que a educadora tinha trabalhado esta área com as crianças que estão no jardim-de- 

-infância há mais tempo. Todas, à exceção da criança com NEE, são capazes de escrever e 

identificar o seu nome. 

No “Subdomínio das Artes Visuais”, relativamente ao desenho, todas as crianças são 

capazes de realizar registos simples, no entanto algumas ainda demonstram dificuldades ao 

nível do contorno, sobretudo as mais novas, salientando que todas são capazes de ocupar e de se 

orientar no espaço, sem aparentar demasiadas dificuldades. A maioria manuseia com destreza o 

lápis e o pincel, mas apresentam algumas dificuldades no recorte, recorrendo, com frequência, 

ao material de picotagem, especialmente se for um trabalho mais pormenorizado. 

No “Subdomínio da Música”, todas as crianças gostam de cantar e mimar as canções, 

apesar de ainda existir algumas dificuldades em realizar e manter batimentos rítmicos, 

revelando não ter interiorizado a pulsação musical e as respetivas pausas.  

É um grupo que demonstra prazer em realizar jogos de coordenação motora e todas as 

crianças apresentam flexibilidade a nível do movimento corporal. Estas gostam de participar de 

forma ativa em jogos, especialmente com a colaboração dos adultos. 

Ao nível do raciocínio lógico matemático, a maioria das crianças são capaz de realizar 

jogos lúdicos e didáticos e revelam autonomia na identificação, distinção e classificação de 

tamanhos, cores, formas e no conceito de número. 

Este grupo, no geral, é colaborador, participativo, observador, alegre, autónomo e 

responsável. 

 A nível socioeconómico, há grande discrepância no grupo dos Pais. As suas idades 

variam entre os 20 e os 41 anos, verificando-se no entanto, em maior número, pais com idades 

compreendidas entre os 33 e os 38 anos.  

Neste nível, a maioria destas famílias pertencem a uma classe média baixa com algumas 

exceções. As habilitações literárias destes pais variam entre o 2ºCEB e o Ensino Superior 

(licenciatura/mestrado). 

Relativamente ao agregado familiar, o número de elementos predominantes são de 3 ou 4 

pessoas. Quase todas as crianças vivem com a família (pai, mãe e irmãos).  
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As carências a nível socioeconómico são relevantes, pois existem famílias com problemas 

económicos e /ou familiares. 

Na tabela nº3 é possível verificar as habilitações literárias bem como a empregabilidade 

dos pais das crianças. 

Tabela nº 3 - Habilitações literárias dos pais dos alunos e a respetiva situação profissional 

Nome Profissão do Pai Profissão da Mãe 

G. A. 
Agentes funerários e embalsamadores 

(Licenciatura) 
Supervisor de pessoal administrativo 

(12ºano) 

D. P. 
Sem profissão/desempregado 

(2ºciclo/6ºano) 
Sem profissão/desempregada 

(2ºciclo/6ºano) 

L. A. Criança pertencente à instituição CERCIG – NEE 

A. A. 
Sem profissão/desempregado (Secundário-

12ºano) 
Alfaiates, costureiro, peleiros e 

chapeleiros (3ºciclo-9ºano) 

J. V. 
Agentes funerários e embalsamadores 

(2ºciclo/6ºano) 
Sem profissão/desempregada 

(3ºciclo/9ºano) 

B. N. 
Segurança (Vigilante privado), porteiro e 

similares (2ºciclo-6ºano) 
Sem profissão/desempregada 

(Licenciatura) 

V. A. Engenheiro do ambiente (Mestrado) 
Engenheiros agrónomos, florestais e 
consultores das pescas (Licenciatura) 

M. H. Assistente de médicos (3ºciclo-9ºano) 
Enfermeiros e enfermeiros especialistas 
(exceto em saúde materna e obstetrícia) 

(Licenciatura) 

D. A. Eng. Eletrotécnico (Mestrado) Engenheiro do ambiente (Licenciatura) 

P. A. Madeireiro (2ºciclo) Doméstica (2ºciclo) 

I. G. Sem profissão -estudante (12ºano) Sem profissão -estudante (11ºano) 

L. C. 
Motorista de veículos pesados de 

mercadorias (3ºciclo/9ºano) 
Sem profissão/desempregado 

(3ºciclo/9ºano) 

M. G. 
Inspetor de alfândega e de fronteira 

(Licenciatura) 
Inspetor de alfândega e de fronteira 

(Licenciatura) 

D. A. 
Técnico de ótica ocular e de contactologia 

(12º ano) 
Secretário administrativo e executivo 

(Licenciatura) 

T. O. Especialista de redes informáticas (12ºano) 
Enfermeiros e enfermeiros especialistas 
(exceto em saúde materna e obstetrícia) 

(Licenciatura) 

Fonte: Própria 
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1.3.2. Caraterização da Escola Básica Espírito Santo 

A escola Espírito Santo é um edifício que sofreu obras de recuperação há poucos anos. 

Esta encontra-se inserida no meio citadino, praticamente no centro histórico, situando-se nas 

proximidades de uma das portas da Cidade – Porta de El-Rei (figura nº 13). Pertence ao 

Agrupamento de Escolas Afonso de Albuquerque, do qual depende a sua organização, agindo 

em conformidade com o Regulamento Interno do mesmo Agrupamento. Este documento é, 

segundo a alínea b), do artigo 9.°, do DL n.º137/2012, de 2 de julho, “define o regime de 

funcionamento do agrupamento de escolas (…) e gestão, das estruturas de orientação e dos 

serviços administrativos, técnicos e técnico-pedagógicos, bem como os direitos e os deveres dos 

membros da comunidade escolar”, diferenciando-o dos outros agrupamentos e escolas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A escola possui dois pisos, constituídos por um hall de entrada, que permite o acesso ao 

andar superior, quatro salas de aula (figura nº14), uma pequena sala para o telefone e para o 

pessoal auxiliar, um salão polivalente (figura nº15), três blocos para casa de banho (meninos, 

meninas e pessoal docente e não docente) e uma biblioteca, que serve também para de sala de 

reunião de professores. Nesta pode-se aceder aos diversos materiais manipuláveis/específicos, 

que se revelam cruciais em toda a Prática Pedagógica, como fundamenta Montessori (1948, p. 

78), “a utilização de materiais na sala de aula são fundamentais para auxiliar a criança na 

construção dos seus próprios conhecimentos”. O salão Polivalente não sendo um espaço 

vocacionado por excelência para área curricular de “Expressão e Educação Físico-Motora”, é 

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

objetivos. Serve também de espaço de recreio (figura nº16) quando as condições atmosféricas 

não permitem que as crianças brinquem no espaço exterior. 

 

 

 

 

Figura nº 13 - Porta D’El Rei, Guarda 
Fonte: Própria 
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A escola (figura nº17) é vedada por um gradeamento, o que transmite segurança para toda 

a comunidade escolar. O pátio é extenso e possibilita às crianças brincar, correr e saltar 

livremente durante os intervalos.  

 

 

 

 

 

 

 

As crianças que frequentam esta escola são os pais que as vão deixar a esta instituição, 

pois a maior parte dos alunos não habitam nas imediações da escola, ou seja, provêm de 

diversos bairros e aldeias. Após terem terminado as atividades letivas de cada dia, a maioria das 

crianças, salvo raras exceções, cujos pais vêm buscá-los ao portão da escola, vão para uma 

instituição - Santa Luzia, onde realizam atividades no âmbito de ocupação de tempos livres, que 

superintende a guarda das crianças e situa-se relativamente perto da escola. 

Figura nº 14 - Sala de Aula da Turma do 3ºano 
Fonte: Própria 

Figura nº 15 - Salão polivalente 
Fonte: Própria 

Figura nº 16 - Pátio da escola 
Fonte: Própria 

Figura nº 17 – Escola Básica do 1ºCiclo do Espírito Santo 
Fonte: Própria 
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1.3.2.1. Organização do ambiente educativo  

A escola, tal como o pré-escolar, constitui um dos primeiros espaços, após a experiência 

familiar, onde a criança realiza a socialização. Deste modo, segundo Virães (2013), tanto na 

infância como na adolescência, surge um começo da interação sujeito-sociedade, no qual a 

escola desempenha um papel crucial e decisivo. Perante esta “responsabilidade”, esta instituição 

promove mecanismos propositivos, como diálogo e participação, permite que as relações sociais 

se tornem a base onde se apoiarão no desenvolvimento psicossocial e humano das crianças. 

A escola é constituída por docentes e assistentes educativas, estes devem promover um 

bom ambiente e a existência de interajuda, para obter resultados positivos no desenvolvimento 

da criança. 

A Escola Espírito Santo, encontra-se constituída com os seguintes membros: 

 Quatro docentes titulares –um professor e três professoras (sendo que uma desempenha 

o cargo de coordenadora da escola); 

 Duas professoras de apoio; 

 Duas professoras de ensino especial; 

 Duas assistentes educativas. 

1.3.2.2. Caraterização da sala de aula 

O cenário de trabalho numa sala de aula deverá proporcionar um envolvimento cultural 

estruturado, para facilitar o ambiente de aprendizagem curricular deste ciclo de ensino escolar. 

Deste modo, o professor deve organizar o espaço de sala de aula de forma a torná-lo o mais 

agradável possível, pois assim os alunos se sentirão bem na sala. O espaço de sala de aula no 1.º 

ciclo segue uma linha de organização diferente da Educação Pré-escolar, pois naquele nível do 

ensino, a sala já não se encontra dividida em áreas. 

A disposição das mesas na sala de aula poderá ser feita de diferentes formas, depende do 

modo como o professor pretende trabalhar com o seu grupo. Esta disposição poderá ser feita em 

filas, em forma de U e em pequenos grupos. Neste caso, a sala do 3ºano da escola básica do 

1ºCiclo do Espirito Santo encontrava-se disposta por filas (figura nº18). A disposição em filas é 

apropriada para “que os alunos trabalhem individualmente (…) e direccionem a sua atenção 

para a exposição do professor (…)” (Damião, 1996, p. 99). Visto tratar-se de uma turma 

relativamente conversadora, a disposição em filas mostrou-se a mais apropriada, pois permite 

evitar distrações por parte dos demais colegas. A sala onde decorreu o estágio continha grandes 

janelas, com muita luz natural, o que se traduzia num aspeto positivo. 
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1.3.2.3. Caraterização da turma 

 

Segundo a LBSE (Lei nº49/2005 de 30 de Agosto, art nº 7), um dos objetivos do ensino 

básico prevê que “ se criem condições de promoção do sucesso escolar e educativo a todos os 

alunos. Desta forma, no processo educativo, é essencial que o docente tenha conhecimento do 

contexto socioeconómico e cultural do aluno, promovendo, assim, “a equidade social, e criando 

condições para a concretização da igualdade de oportunidades para todos” (DL nº137/2012 art. 

4º, p. 3350). 

A turma do 3.º ano de escolaridade, era constituída por vinte e seis alunos, doze rapazes e 

catorze raparigas, com idades compreendidas entre os 7 e os 8 anos. Três dos vinte e seis alunos 

são repetentes do segundo ano. Estes três alunos não participavam nas atividades planeadas 

pelas alunas estagiárias. 

Ao analisar a figura nº19 conclui-se que a turma é constituída maioritariamente pelo 

género feminino, mas suficientemente equilibrada quanto à relação número de alunos do sexo 

feminino e masculino. 

 

 

 

 

 

 

Legenda da figura: 

Porta da sala de aula 

Quadro interativo 

Quadro a giz 

Quadro branco 

Armários do material escolar 

Secretárias do aluno 

Secretária do professor 

Mesa do Computador 

Estudantes do género masculino 

Estudantes do género feminino 

Aquecimento Central 

Cabides onde os alunos colocam os casacos 

Figura nº 18 - Plano da Sala de aula 
Fonte: Própria 

Figura nº 19 - Número de alunos quanto ao género 
Fonte: Própria 



 
24 

 

Na turma, um aluno do terceiro ano usufruiu de um Plano Educativo Individual (PEI), 

servindo este para colmatar as dificuldades de aprendizagem específicas do aluno. 

Os alunos desta turma residem, na maioria, na cidade da Guarda ou nas proximidades da 

escola. Só dois alunos moram em outras localidades. 

1.2.3.4 Caraterização sociopedagógica e socioeconómica 

No que diz respeito a aspetos psicopedagógicos, esta turma era significativamente 

heterogénea. Existia um grupo de alunos que revelava grande facilidade na aquisição de novos 

conhecimentos, no raciocínio rápido, coerente e matemático, e por outro lado existiam alguns 

casos em que os alunos se encontravam desmotivados e com rendimento baixo.  

Em suma, era uma turma, com crianças interessadas, empenhadas, meticulosas, 

organizadas, educadas, trabalhadoras, com resultados muito bons e excelentes a nível das 

aprendizagens, como também existiam, alguns elementos com níveis de aprendizagem bastante 

deficitárias.  

Quanto aos pais dos alunos, Montandon e Perrenoud (2001), distinguem três tipos de 

Encarregados de Educação: os pais que procuram a escola com frequência; os pais que são 

ausentes e só vão à escola quando diretamente solicitados; e os pais que se mantêm eternamente 

ausentem. Neste caso específico, os pais com menos habilitações académicas, eram os que 

menos participavam na vida académica dos alunos. Tendo em conta a valorização dada à escola 

por parte dos pais, pode afirmar-se que os alunos que menos valorizavam a escola e todo o ato 

educativo, eram aqueles em que os pais se mostravam mais ausentes. 

Relativamente ao comportamento observado, a turma no geral mostrou-se relativamente 

conversadora e barulhenta, sendo que existiam alguns elementos, um deles, proveniente de uma 

família desestruturada, despoletava inúmeras conversas paralelas, acabando por destabilizar a 

turma. Por outro lado, havia um grande número de crianças com índices de comportamento 

excelentes, acabando por se sentir incomodadas, com o mau comportamento de alguns 

elementos. 

A relação entre professor-alunos mostrou-se muito positiva, sendo que todos os alunos 

mantinham uma relação próxima do professor. Todas as crianças eram estimuladas a participar 

nas atividades diárias da turma e a todas elas foram dadas as mesmas oportunidades. 

 Quanto ao nível socioeconómico do agregado familiar, um número reduzido de crianças 

apresentava dificuldades a esse nível, contudo uma delas apresentava dificuldades mais 

problemáticas. Para os casos mais graves, segundo a LBSE (Lei nº49/2005 de 30 de Agosto, art. 

30º, ponto 1) “São desenvolvidos, no âmbito da educação pré-escolar e da educação escolar, 

serviços de acção social escolar concretizados através da aplicação de critérios de discriminação 
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Apoio social 
44% 

(8 alunos) 

Abono de 
família 
56% 

(10 alunos) 

positiva que visem a compensação social e educativa dos alunos economicamente mais 

carenciados”.  

A figura nº 20 contém dados relativos aos alunos que recebem apoio social e abono de 

família. 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretando e analisando a figura anterior, conclui-se que oito alunos necessitam de 

apoio social e dez recebem abono de família, ou seja, grande parte dos alunos necessita apoio. 

Nunca é demais salientar que a influência da família se vai repercutir no interesse da 

criança pelo ensino, na valorização da escola e nas suas expectativas.  

É através dos parentes mais próximos, nomeadamente do pai e da mãe, que a criança faz, 

nos primeiros anos de vida, a sua aprendizagem e os seus contactos com a realidade social. A 

criança descobre o mundo que a rodeia, interiorizando hábitos, modos de vida, valores morais e 

culturais, através da sua família. A influência do meio é decisiva nos primeiros anos de vida e 

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

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

delicada) e os princípios que regem a sociedade.  

Segundo Bernstein (1986), as crianças oriundas de estratos socioculturais mais baixos 

apresentam códigos linguísticos menos elaborados, menos enriquecidos, menos complexos, 

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

que utilizam códigos linguísticos elaborados, enriquecidos, mais complexos e menos 

empobrecidos. Ou seja, a criança é o resultado de diversas interações com o meio, e de acordo 

com Vygotsky et. al. (1998), as características individuais e até mesmo suas atitudes individuais 

estão impregnadas de trocas com o coletivo, ou seja, mesmo o que tomamos por mais individual 

de um ser humano foi construído a partir de sua relação com o indivíduo. 

Observando a figura nº21, pode verificar-se que o nível de habilitações académicas do 

agregado familiar, de onde as crianças provêm, apresenta resultados heterógeneos, visto que 

37% frequentou o ensino secundário, 27% frequentou o 3º ciclo do ensino básico, e cerca de um 

quarto dos pais concluiu a licenciatura. 

Figura nº 20 - Número de alunos que recebem apoio social e/ou abono de família 
Fonte: Própria 
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De acordo a figura nº22, referente à atual profissão dos pais dos alunos e à sua situação de 

emprego, podemos concluir que sete se encontram desempregados, o que num universo de 

cinquenta e dois apenas representa 13%, o que não é muito significativo. Ainda assim, há um 

caso em que ambos estão desempregados, e há ainda aqueles em que o membro empregado 

aufere rendimentos baixos, o que pode prejudicar o ambiente envolvente da criança, na sua 

motivação e satisfação pessoal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nº 21 - Habilitações literárias dos Pais 
Fonte: Própria 

Figura nº 22 - Situação de emprego dos pais 
Fonte: Própria 
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Descrição do Processo da Prática de Ensino Supervisionada 
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2.1. Contextualização 

A PES consiste num estágio, que permite explorar, em contexto de sala de 

aula/atividades, os conteúdos teóricos tratados nas diversas unidades curriculares no plano do 

ensino de mestrado em Educação Pré-Escolar e 1ºCEB. Para além destes aspetos, também 

possibilita, a integração no exercício da vida profissional de forma progressiva e orientada. A 

PES I foi desenvolvida na Educação Pré-Escolar, no Jardim de Infância da Lameirinhas, com o 

grupo de 4 e 5 anos de idade. A PES II foi desenvolvida no 1ºCEB, na Escola Básica do Espírito 

Santo, na turma do 3ºano de Escolaridade, na cidade da Guarda. 

Atualmente ser professor é um enorme desafio. A cada dia que passa aumentam as 

expectativas sociais referentes ao trabalho docente e, consequentemente, crescentes exigências, 

pois os professores desempenhem um conjunto cada vez maior e diversificado de funções 

(Moreno, 1998). Segundo Nóvoa (1992, p.17), “não há ensino de qualidade, nem reforma 

educativa, nem inovação pedagógica, sem uma adequada formação de professores”. A formação 

de professores tem sido, nos últimos anos, segundo Moreno (1998), objeto de reflexão e de 

grande dedicação por parte de especialistas e investigadores em educação. 

Perante o que foi referido anteriormente, o professor e o educador têm um papel de 

extrema importância, sendo fundamental à formação da criança como uma oportunidade de 

aplicar e desenvolver estratégias que fomentem um ensino, numa perspetiva integradora do 

aluno na sociedade (Cachapuz et al, 2001).  

Como reitera Zeichner (1993), o professor não deve apenas refletir sobre o modo como 

aplica os conteúdos em contexto sala de aula, mas também deve criticar e desenvolver as suas 

teorias práticas, uma vez que a educação é algo que começa, mas nunca acaba. 

As PES foram desenvolvidas na Cidade da Guarda. A PES I foi desenvolvida, no ano 

letivo 2014/2015, no Jardim-de-Infância das Lameirinhas, com um grupo de quinze crianças, 

com 4 e 5 anos de idade. A PES II realizou-se na Escola Básica do Espírito Santo, no ano letivo 

2015/2016, na turma de 3ºano, composta por vinte e seis alunos, sendo que três destes alunos 

são repetentes de 2ºano. 

As PES iniciaram-se com duas semanas de observação. Esta observação pretendia, numa 

primeira fase, a ambientação ao meio envolvente, e em simultâneo, observar as rotinas, o 

desenvolvimento da turma verificando as facilidades e dificuldades de cada aluno e sua 

evolução, com o intuito de, posteriormente, analisar qual a melhor estratégia a aplicar a este 

grupo. 

Segundo Reis (2011), a observação, em contexto sala de aula, desempenha um papel 

fundamental na melhoria da qualidade no processo de ensino e aprendizagem, constituindo uma 
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fonte de inspiração, motivação e incentivador para a aplicação adequada das estratégias em sala 

de aula. A observação de aulas constitui um processo colaborativo entre o professor e o mentor 

ou supervisor. Ambos devem desempenhar papéis importantes – antes, durante e após a 

observação – de forma a assegurar benefícios mútuos no desenvolvimento pessoal e 

profissional. Esta colaboração deve ser realizada nas diferentes fases do processo, para que a 

escola seja vista pelos alunos, como um meio de confiança mútua, sinceridade e respeito, sendo 

este aspeto decisivo para a concretização das potencialidades formativas da observação de aulas. 

Após estas semanas de observação, procedeu-se às semanas de regência. A PES I e a PES 

II foram compostas por doze semanas de regência (três dias por semana). Cada semana da PES I 

era realizada uma planificação semanal. Na PES II era elaborada uma planificação diária. 

Segundo Goulart (2011), as planificações ou planos de aula devem basear-se nos 

programas curriculares das diferentes áreas curriculares, mas também devem presenciar outros 

referenciais, tais como o projeto educativo de escola e de turma. Estes documentos revelam um 

suporte ao planificar as aulas, respeitando as características de cada realidade. 

A planificação é um documento que implica definir e interligar os objetivos, os conteúdos 

e as atividades pretendidas de forma coerente. Deste modo, Arends (1999) refere que um plano 

deste género (planificação a curto prazo) é o mais provável de ser pedido aos professores 

estagiários, pois são mais detalhados e mais pormenorizados.  

No entanto, Goulart (2011) salienta que a planificação pode ser encarada como um 

documento orientador, de simplificação, facilitação e organização relativamente ao que um 

professor pretende colocar em prática enquanto rege, mas é importante que este consiga, do 

mesmo modo, adequar esta preparação e, em simultâneo, orientar uma ação enriquecedora com 

aprendizagens significativas, com vista a um processo de ensino e aprendizagem de sucesso.  

No caso da PES II, nas planificações elaboradas ao longo do período de regência, era 

sempre referenciado, como recurso, o manual escolar, por opção do professor titular. Pois, 

segundo Fernandes et al. (2009), existem várias perspetivas em relação ao manual escolar, isto 

é, para o encarregado de educação é uma questão de verificação do procedimento nas aulas, 

para o professor e para o aluno é visto como um recurso de apoio ao trabalho diário, tanto em 

sala de aula como para trabalhos a realizar em casa. 

2.2. Experiência de Ensino e Aprendizagem na Educação Pré-Escolar 

A educação pré-escolar integra crianças com idades entre os 3 e os 6 anos. O jardim-de-

infância (primeiro estabelecimento da educação formal – educação pré-escolar), em contexto do 

meio envolvente das crianças, é a primeira instituição em que as crianças estabelecem relações 

sociais e efetivas. Deste modo, o papel do educador é fundamental no desenvolvimento 
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cognitivo e físico da criança. Pois esta é um ser que se relaciona com os outros por laços 

dominantemente afetivos, expressando-se de forma franca e espontânea.  

A educação pré-escolar é a primeira etapa da educação básica no processo de 

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

(Diário da República, Lei n.º5/97 de 10 de fevereiro) 

A experiência da PES I, na educação Pré-Escolar, decorreu no Jardim de Infância de 

Lameirinhas, com um grupo de quinze crianças, com idades compreendidas entre os quatro e os 

cinco anos, entre o dia 24 de fevereiro de 2015 e o dia nove de junho de 2015, com a supervisão 

da Doutora Filomena Velho e da Educadora Amélia Grilo.  

Segundo Piaget (1977), o desenvolvimento cognitivo divide-se em quatro estádios. O 

estádio que corresponde a esta faixa etária (4 e 5anos de idade) é o “Pré-operatório”. Neste, a 

criança já pensa, mas ainda não é capaz de efetuar operações mentais, sendo considerada uma 

ação interiorizada reversível, acabando por estar perante um pensamento intuitivo baseado na 

perceção dos dados sensoriais.  

Uma das experiências efetuadas por Piaget, consistiu na experiência do copo. Numa 

primeira fase, colocou-se à frente de uma criança, dois copos iguais com a mesma quantidade 

liquida, posteriormente, colocou-se à frente da mesma criança, dois copos diferentes mas com a 

mesma quantidade liquida. Neste último caso, a criança era questionada para se saber qual tinha 

mais quantidade liquida e, apesar de ter observado que ambos tinham a mesma quantidade, 

continuou a acreditar que na segunda fase, o copo mais alto é que levava maior quantidade de 

líquido. 

Outra característica presente neste estádio é o egocentrismo, pois é nesta fase que a 

criança acredita que é o centro das atenções, que tudo depende dela, o que impede que esta 

compreenda a realidade. Com esta atitude a criança apresenta uma visão unilateral e superficial 

do real. 

Para que a criança se desenvolva de forma positiva e se integre no meio envolvente, é 

necessário que o jardim-de-infância corresponda às suas expectativas. 

Mendonça (1994), refere que aceitação ao Jardim-de-Infância só é possível se encontrar 

uma relação afetiva semelhante à que desenvolve com os pais. Para a criança é fundamental 

sentir-se bem no espaço educativo, criando relações com outras crianças, assistentes e educador. 

Loureiro (2013) salienta que é importante que o educador pondere bem as suas decisões, 

considerando sempre a melhor avaliação possível de cada situação. Para tal é crucial a 

existência de um programa curricular que oriente este docente para obter melhores resultados – 

OCEPE. 
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As OCEPE, não é um programa curricular, mas sim um documento de auxílio, estas 

constituem um conjunto de princípios para apoiar o educador nas decisões sobre a sua prática, 

ou seja, para conduzir o processo educativo a desenvolver com as crianças. 

As OCEPE (2016) apresentam as seguintes as áreas de conteúdo, que constituem as 

referências gerais a considerar no planeamento e avaliação das situações e oportunidades de 

aprendizagem. Distinguem- se três áreas de conteúdo: 

 Área de Formação Pessoal e Social –É considerada uma área transversal, pois apesar 

de ter uma intencionalidade e conteúdos próprios, esta área insere-se em todo o 

trabalho educativo realizado no jardim-de-infância. É na área de formação pessoal e 

social que as crianças se relacionam consigo próprias, com os outros e com o mundo, 

num processo de desenvolvimento de atitudes, valores e disposições que constituem as 

bases de uma aprendizagem bem-sucedida ao longo da vida e de uma cidadania 

autónoma, consciente e solidária. 

 Área de Expressão e Comunicação - entendida como área básica, uma vez que engloba 

diferentes formas de linguagem que são indispensáveis para a criança interagir com os 

outros, dar sentido e representar o mundo que a rodeia. Sendo a única área de 

conteúdo que comporta diferentes domínios, é precedida de uma introdução que 

fundamenta a inclusão e articulação desses domínios. 

Esta área de conteúdo compreende quatro domínios: 

a) Domínio da Educação Motora; 

b) Domínio da Educação Artística: 

i) Subdomínio das Artes Visuais; 

ii) Subdomínio da Dramatização; 

iii) Subdomínio da Música; 

iv) Subdomínio da Dança; 

c) Domínio da linguagem oral e abordagem à escrita; 

d) Domínio da matemática. 

 Área de Conhecimento do Mundo – esta ambiciona que a criança conheça as partes 

principais do seu corpo e as identifique no corpo dos outros; observe alguns animais e 

plantas do meio e desenvolva atitudes de respeito e cuidado pelos mesmos; interesse-

se pela exploração das caraterísticas e atributos dos objetos quotidianos mediante 

diversas ações; respeite e cuide dos elementos do meio natural e mostre atitude de 

interesse e gosto por atividades ao ar livre e que tenha noções temporais relacionadas 

com as rotinas diárias.  
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Nesta PES foram abordadas todas as diferentes áreas de conteúdo. As alíneas seguintes 

descrevem, de uma forma geral, estas áreas de conteúdo trabalhadas. 

2.2.1. Área de Formação Pessoal e Social 

A “Área de Formação Pessoal e Social” é uma área integradora, que enquadra e suporta 

as outras, dada a importância da interação social e de um autoconceito positivo no 

desenvolvimento da identidade, da autonomia, dos valores e da capacidade de participação na 

vida do grupo. Visa o desenvolvimento de competências de independência, de autonomia, de 

construção da identidade, de participação na vida do grupo, de socialização, de aquisição de 

espírito crítico e de interiorização de valores espirituais, estéticos, morais e cívicos. 

A Formação Pessoal e Social é reconhecida como uma área integradora de 

todo o processo educativo e considerada como uma área transversal, dado 

que todas as componentes curriculares devem contribuir para promover nas 

crianças competências, atitudes e valores que lhes permita tornarem-se 

cidadãos conscientes da realidade do meio, capacitando-os para a resolução 

de problemas e, ao mesmo tempo, favorecer a sua plena inserção na 

sociedade, como ser autónomo, livre e solidário. 

(Serrão, 2009, p. 1) 

Esta área, geralmente, está sempre presente nas diferentes sessões ao longo das diferentes 

semanas.  

As OCEPE (2016), referem que esta área de conteúdo consiste em favorecer a autonomia 

da criança e do grupo. Esta assenta na aquisição do saber-fazer, sendo indispensável à sua 

independência, reforçando uma maior autonomia, enquanto oportunidade de escolha e 

responsabilização. 

Uma das atividades realizadas em que esta área de conteúdo esteve presente foi 

“Prevenção rodoviária”, cujos objetivos (apêndice C) eram: desenvolver a autonomia; estimular 

o respeito pelo outro, a interajuda e o saber-fazer; capacitar a habilidade da criança para o 

trabalho em grupo e individual; proporcionar à criança um ambiente estimulante no qual esta 

possa desenvolver o espirítico crítico e criativo; interiorizar os valores e regras pertinentes para 

uma formação do individuo enquanto cidadão e enquanto peão; incorporar na criança a 

capacidade de reconhecer afetos positivos na interação social. Esta atividade consistiu na 

construção de um cenário urbano, com ruas e a sinalização destinada aos peões (figura nº23). As 

crianças foram convidadas a circular neste cenário, com a respetiva sinalização. 
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Ao realizar-se esta atividade, verificou-se a importância de abordar a segurança 

rodoviária, nomeadamente a forma correta de atravessar as passadeiras destinadas aos peões. 

2.2.2. Área da Expressão e Comunicação 

A “Área de Expressão e Comunicação” consiste nas aprendizagens relacionadas com o 

desenvolvimento psicomotor e simbólico, determinando a compreensão e o progressivo domínio 

de diferentes formas de linguagem. 

Segundo as OCEPE (2016) esta área de conteúdo é a única em que se distinguem vários 

domínios. Estes domínios devem estar interligados, pois todos eles se referem à aquisição e à 

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

de sensibilização estética, indispensáveis para a criança representar o seu mundo interior e o 

mundo que a rodeia. 

Numa idade em que as crianças ainda se servem muitas vezes do imaginário para superar 

lacunas de compreensão do real, importa que a educação pré-escolar proporcione situações de 

distinção entre o real e o imaginário e forneça suportes que permitam desenvolver a imaginação 

criadora como procura e descoberta de soluções e exploração de diferentes “mundos”. 

a) Domínio da Educação Motora 

Quando as crianças já possuem alguns requisitos motores básicos e toda uma experiência 

de vida, há que estimular o desenvolvimento dessas capacidades motoras. Segundo a OCEPE 

(2016), este domínio: 

constitui uma abordagem específica de desenvolvimento de capacidades 

motoras, em que as crianças terão oportunidade de tomar consciência do seu 

corpo na relação com os outros e com diversos espaços e materiais. (p. 6) 

Papalia, Olds e Feldman (2001), referem que “As crianças entre os 3 e os 6 anos fazem 

grandes progressos nas competências motoras – tanto as competências motoras grossas, como 

correr ou saltar, como competências motoras finas, como abotoar e desenhar.” (p.286). 

Figura nº 23 - Evolução da construção de um cenário urbano – Segurança Rodoviária 
Fonte: Própria 
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Segundo Gallahue (2002), os movimentos rudimentares são essenciais para a estabilidade 

dos movimentos fundamentais, na medida em que servem de suporte para um bom 

desenvolvimento psicomotor, e mais tarde, de um movimento preciso. 

As crianças estão envolvidas no processo de desenvolver e aperfeiçoar as 

competências motoras fundamentais numa ampla variedade de movimentos 

de estabilização, locomoção e manipulação. Como tal, precisam de se 

envolver numa série de experiencias de movimento, coordenadas e adequadas 

ao seu desenvolvimento, destinadas a enriquecer estas capacidades motoras 

básicas.  

(Idem, 2002, p. 51) 

É no pré-escolar que, as crianças, iniciam a execução de diversos exercícios que 

envolvem a psicomotricidade. Nesta fase, começam a tomar consciência de si e, ao utilizarem o 

seu corpo, vão apercebendo-se das suas potencialidades e limites. Para além disso, os momentos 

do “Domínio da Educação Motora” também promovem a interação com os outros, contribuindo, 

deste modo, para desenvolverem as competências transversais e a formação de conceitos. 

As atividades que se desenvolveram, promovendo este domínio (apêndice I), foram: a 

execução de jogos tradicionais –o jogo de acertar no balão (figura nº24) e o bowling (figura 

nº25) e um percurso pedestre no campus do IPG (figura nº 26). Estas atividades tiveram como 

principais objetivos: estimular o gosto pelos jogos tradicionais; desenvolver a lateralidade; 

manipular objetos; aumentar a coordenação motora; orientar a nível espacial. Nestas 

participaram diversos Jardins-de-infância, pertencentes ao distrito. 

Estas atividades desenvolveram-se do seguinte modo: numa primeira fase, realizaram o 

percurso pedestre com a respetiva sinalização e, a posteriori, participaram nos jogos 

tradicionais. No final, foi entregue uma medalha e um certificado de participação, a todas as 

crianças presentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nº 24 – Jogo “Acerta no Balão” 
Fonte: Própria 

Figura nº 25 – Jogo Bowling 
Fonte: Própria 
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Ao realizarem-se estas atividades ao ar livre, estimulou-se a valorização dos jogos 

tradicionais, bem como o sentido de orientação espacial nos percursos pedestres. Foi evidente a 

alegria destas crianças e o querer participar. 

b) Domínio da Educação Artística 

O “Domínio da Educação Artística”, segundo OCEPE (2016), engloba as possibilidades 

de a criança utilizar diferentes manifestações artísticas para se exprimir, comunicar, representar 

e compreender o mundo. A especificidade de diferentes linguagens artísticas corresponde à 

introdução de subdomínios que incluem artes visuais, dramatização, música e dança. 

i) Subdomínio das Artes Visuais 

O “Subdomínio das Artes Visuais” consiste na valorização dos conhecimentos que as 

crianças já possuem quando chegam ao jardim-de-infância, apelando a uma intervenção a partir 

da contextualização dos mesmos para uma maior orientação e compreensão em aplicar estas 

artes. 

Segundo Veiga (2011), as crianças, apesar de exprimirem conhecimentos e saberes sem 

que esteja subjacente a uma intencionalidade delineada pelo educador, este último deve, através 

de subdomínio, alargar as ações expressivas e criativas das crianças, tendo como base a 

liberdade de expressão por forma a despertar nelas o sentido crítico e reflexivo sobre as 

possibilidades que podem oferecer os diversos materiais. Perante o que foi referido 

anteriormente, Silva et al. (1997) salientam que a responsabilidade educativa incutida no 

Educador, passa por propiciar a experimentação de materiais, instrumentos e técnicas 

diversificadas com o intuito de estimular e envolver as crianças a nível das artes visuais. 

Figura nº 26 – Percurso Pedestre no campus IPG 
Fonte: Própria 
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Neste âmbito foi realizada uma atividade direcionada para a temática do “Dia da Mãe” 

(apêndice F). Numa primeira fase, fez-se a leitura do livro “Coração de Mãe”, em que eram 

incutidos valores acerca dos sentimentos e a importância da relação entre mãe-filho. 

Posteriormente foi sugerido, como atividade, que as crianças de quatro anos desenhassem o que 

mais gostaram e, as de cincos anos desenhassem as diferentes partes da história. Após este 

momento as crianças teriam que recortar em torno do desenho e colar nas diversas cartolinas, 

em forma de coração. 

Esta atividade teve como finalidade a construção de um livro da história, de um lado 

desenhado pelo grupo (figura nº27) e do outro, a história original (figura nº28). Esta atividade 

tinha como objetivos: adquirir a coordenação óculo-manual e estimular a motricidade fina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao realizar-se esta atividade, desenvolveu-se a motricidade fina e, em simultâneo, 

valorizar/reforçar os laços afetivos com a família, neste caso, as relações maternais.  

ii) Subdomínio da Dramatização 

O “Subdomínio da Dramatização” merece um lugar de relevo no currículo da educação 

básica devido às suas potencialidades na educação global da criança, realçando-se a sua 

importância no seu desenvolvimento cognitivo e afetivo, sendo ainda um excelente veículo de 

sociabilização. Existe todo um sistema de progressão neste campo de aprendizagem pelas 

atividades do “Subdomínio da Dramatização”, em que as atividades deverão ser desenvolvidas 

quando as aquisições anteriores estiverem bem apreendidas.  

Segundo Sousa (2003, p.22) este subdomínio é “uma actividade natural e espontânea da 

criança a que ela se entrega em qualquer momento e em qualquer situação, abstraindo-se 

totalmente do mundo da realidade para se envolver profundamente no mundo da sua 

imaginação”. Neste subdomínio a criança “não finge, não representa, ela envolve-se nela de tal 

forma que o vive e sente como se fosse real e verídico, não distinguindo a realidade da ficção”. 

Figura nº 27 - Livro “Coração de Mãe” 
elaborado pelas crianças 

Fonte: Própria 
Figura nº 28 - Livro “Coração de Mãe” 

Fonte: Própria 
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Nestas situações (dramatização de histórias conhecidas ou inventadas, 

recriação de situações e acontecimentos da vida quotidiana), as crianças têm 

oportunidade de escolher e desempenhar diferentes papéis. (...) Estas 

dramatizações poderão ainda dar lugar ao desenvolvimento de projetos, em 

que as crianças e o/a educador/a participam no planeamento da dramatização, 

em que são criados ou recriados histórias e diálogos, registados de diferentes 

modos pelo/a educador/a e pelas crianças (através de desenhos ou símbolos). 

(OCEPE, 2016, p.56) 

O “Subdomínio da Dramatização” foi desenvolvido no âmbito da higiene oral (apêndice 

G) – Exploração do teatro. O espaço era um consultório de dentista. Esta dramatização era 

constituída por quatro personagens, sendo que três apresentavam dentição de leite, com algumas 

caries; e a quarta personagem era um dentista, com a dentição adulta (figura nº29). Numa 

primeira fase foi elaborado um teatro com estes fantoches. Posteriormente, dividiu-se este grupo 

em pares. Cada criança assumiu uma das personagens Em cada par, as crianças contracenavam 

uma com a outra acerca das diferentes situações dentárias, tendo como principais objetivos 

fomentar a imaginação e reconhecer as diferentes personagens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesta atividade observou-se a forma expressiva e dinâmica que se gerou, com o auxílio 

destes fantoches, desenvolvendo-se a criatividade e promovendo-se a importância da higiene 

oral. 

iii) Subdomínio da Música 

Neste subdomínio, considera-se que a música tem um papel primordial na formação de 

crianças e na aquisição de competências e aprendizagens, pois a música é capaz de transmitir 

inúmeros sentimentos, como por exemplo: alegria, melancolia, violência, calma entre outros. 

São experiências presentes no meio envolvente do ser humano, constituindo um fator muito 

Doutor Bocas 

Mafalda 

Figura nº 29 – Personagens da dramatização “Higiene Oral” 
Fonte: Própria 

Pedro 

Margarida 
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importante na formação do carácter do indivíduo. Deste modo, Hohmann e Weikart (2004, 

p.658), salientam que: 

o facto da música transmitir emoções, sublinhar experiências e marcar 

ocasiões pessoais e históricas (…) o desenvolvimento musical das crianças e 

a sua capacidade de comunicarem através da música floresce em culturas e 

contextos em que os membros da comunidade valorizam e apreciam música. 

(p.658) 

É importante que a criança seja estimulada desde cedo para o mundo dos sons, pois esta 

estimulação desenvolve a sensibilidade para o som e assim possibilita à criança descobrir as 

suas qualidades, desenvolver a sua memória e atenção. 

As OCEPE (2016), referem que o “Subdomínio da Música” assenta num trabalho de 

exploração de sons e ritmos, em que a criança produz e explora espontaneamente e vai 

aprendendo a identificar e a produzir, com base num trabalho sobre os diversos aspetos que 

caracterizam os sons, chegando depois à audição interior, ou seja, a capacidade de reproduzir 

mentalmente fragmentos sonoros. 

A aplicação deste subdomínio, foi através da atividade de cantar a canção “O bombeiro” 

do álbum “Sónia e as Profissões”, na temática “Bombeiros” (apêndice D). Este subdomínio foi 

utilizado como motivação para a introdução desta temática. Esta atividade teve como principais 

objetivos: reconhecer o som da sirene dos bombeiros; estimular a memória através da canção; 

explorar sons e ritmos. Em que, primeira fase, foi visualizado o vídeo musical, para que as 

crianças memorizassem a letra e adquirissem o ritmo musical. 

Posteriormente, o grupo cantou e dançou esta canção. Esta atividade foi utilizada como 

motivação inicial, uma vez que essa semana remeteu para a temática “os bombeiros” e, também 

pela visita de estudo que decorreu ao longo do dia, no Quartel dos Bombeiros da Guarda. 

iv) Subdomínio da Dança 

A dança é uma atividade que prioriza uma educação motora consciente e global, que 

pretende melhorar o comportamento da criança. 

(...) Dançar, então, não é um adorno na educação, mas um meio paralelo a 

outras disciplinas, que formam em conjunto a educação do homem. 

Integrando-a nas escolas de ensino comum, como mais uma matéria 

formativa, reencontraríamos um novo homem com menos medos e com a 

percepção de seu corpo como meio expressivo em relação com a própria 

vida.  

(Fux,1983, p.40) 
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A dança, no âmbito educativo, possibilita desenvolver atividades lúdicas, simbólicas e 

criativas, que segundo Papalia e Olds (2000) são de extrema relevância para o desenvolvimento 

total da criança.  

A dança, como forma de expressão através de movimentos e ritmos 

produzidos pelo corpo, está intimamente ligada ao teatro, à música e à 

educação motora. Através da dança, as crianças exprimem o modo como 

sentem a música, criam formas de movimento ou aprendem a movimentar-se 

expressivamente, respondendo a diversos estímulos (palmas, sons, imagens, 

palavras). A dança favorece o desenvolvimento motor, pessoal e emocional, 

bem como o trabalho em grupo que se organiza com uma finalidade comum. 

(OCEPE, 2016, p.61) 

A atividade realizada, no âmbito do “Subdomínio da Dança”, consistiu em dançar a 

coreografia da música “Vem que eu vou-te ensinar” do álbum “Panda e os Caricas” (apêndice 

H). Esta atividade teve como objetivos: estimular a lateralidade; orientar a nível espacial; 

desenvolver a coordenação motora; ampliar a capacidade de concentração e memorização. 

Numa primeira fase foi projetado o vídeo musical “Vem que eu vou-te ensinar”, em que 

as crianças tentaram memorizar os passos iniciais. Posteriormente, explicou-se passo a passo a 

coreografia. Após ensaiar esta música quatro vezes, as crianças dançaram a música sozinhos, 

sem necessitarem de ajuda. 

c) Domínio da Linguagem Oral e Abordagem à Escrita 

A aprendizagem da linguagem oral e escrita, segundo OCEPE (2016), deve ser concebida 

como um processo de apropriação contínuo que se começa a desenvolver muito precocemente e 

não somente quando existe o ensino escolarizado. 

As competências comunicativas vão-se estruturando em função dos contactos, interações 

e experiências vivenciadas nos diversos contextos de vida da criança. Estas competências são 

transversais e essenciais à construção do conhecimento nas diferentes áreas e domínios. 

o desenvolvimento da linguagem oral é fundamental na educação pré-escolar 

como instrumento de expressão e comunicação que a criança vai 

progressivamente ampliando e dominando nesta etapa do seu processo 

educativo. Importa ainda facilitar a emergência da linguagem escrita, através 

do contacto e uso da leitura e da escrita em situações reais e funcionais 

associadas ao quotidiano da criança. 

 (OCEPE, 2016, p.6) 
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Este domínio, foi aplicado na leitura e dramatização do conto “O lobo e o Cordeiro” de 

La Fontaine. A aplicação deste conto tinha como intuito abordar a família dos diversos animais 

(apêndice A). Numa primeira fase, realizou-se a leitura do conto, de forma expressiva, com o 

auxílio dos fantoches (figura nº30). Posteriormente as crianças recriaram a história com o 

mesmo auxílio.  

Esta atividade teve como principais objetivos: interiorizar os primeiros fonemas das 

palavras; adquirir o domínio da expressão e comunicação; escutar com atenção a história; fazer 

gestos e responder demonstrando que conhece a informação transmitida. 

 

 

 

 

 

 

As crianças revelaram entusiasmo, concentração, criatividade e foi evidente a apropriação 

de vocabulário e maior expressividade na comunicação oral.  

d) Domínio da Matemática 

Neste domínio, segundo Silva (2013), é valorizado a manipulação de objetos como meio 

de ajudar o desenvolvimento de conhecimentos e capacidades matemáticas no domínio dos 

números, da geometria e da medida. Apela-se à utilização de jogos (simbólicos ou não) e de 

materiais manipuláveis estruturados e/ou não estruturados. 

O mesmo autor salienta que a diversidade de materiais (estruturados ou não) facilita o 

desenvolvimento das mesmas noções através de diferentes processos, estimulando a 

aprendizagem do “Domínio da Matemática”. Realçando que a linguagem matemática 

desenvolve o raciocínio lógico e do espírito crítico. 

Deste modo, foram realizados jogos, com o intuito de desenvolver o sentido de número e 

reconhecer quantidades. 

Nesta sessão (apêndice B) foi explorada a história “Eu e o meu papá!” de A. Richie. Ao 

longo desta exploração foi reforçada a importância dos afetos, enfatizando a relação entre pai-

filho. Neste momento, realizaram o jogo dos afetos (figura nº31). Ao executar este jogo, 

desenvolveu-se algumas competências como a seriação, combinação e concentração. 

 

 

 

Figura nº 30 - Evolução da elaboração dos fantoches (Carneiro (pai), Cordeiro (filho) e a ovelha 
(mãe)) – Família dos Animais 

Fonte: Própria 
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Figura nº 31 – Jogo dos Afetos 
Fonte: Própria 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3. Área do Conhecimento do Mundo 

A “Área de Conhecimento do Mundo”, segundo Gonçalves (2011), permite a articulação 

entre as restantes áreas de aprendizagem, na medida em que, através das relações com os outros, 

se vai construindo a identidade pessoal e tomando posição perante o mundo social e físico.  

Esta área de conteúdo, tal como referem Silva et al. (1997), não abrange apenas o 

alargamento de saberes básicos imprescindíveis à vida social mas também supõe “a abordagem 

de aspectos científicos que ultrapassam a experiência directa da criança e as suas vivências 

imediatas” (p.81).  

Gonçalves (2011), realça que as experiências de aprendizagem relacionadas com a “Área 

de Conhecimento do Mundo” devem ser realizadas de forma transversa, permitindo o 

enriquecimento das outras áreas curriculares.  

Deste modo, esta área de conteúdo, segundo as OCEPE (2016) enraíza-se na curiosidade 

natural da criança e no seu desejo de saber e compreender porquê; desenvolve a sensibilidade 

estética, a imaginação e a linguagem; mobiliza e enriquece os diferentes domínios da “Área de 

Expressão e Comunicação”; desenvolve atitudes de relação com os outros, de cuidados consigo 

próprio, de respeito pelo ambiente e pela cultura; e proporciona aprendizagens pertinentes com 

significado para as crianças. 

A exploração do meio próximo da criança tem para esta um sentido afetivo e 

relacional, que facilita a sua compreensão e apreensão e também proporciona 

a elaboração de quadros explicativos para compreender outras situações mais 

distantes. (…) hoje em dia, as crianças contactam com instrumentos e 

técnicas complexos e têm acesso, através dos media e das tecnologias 

digitais, a saberes sobre realidades mais distantes, (…). Por isso se incluem 

nesta área as ferramentas ligadas às tecnologias e meios de comunicação e 

informação. 

OCEPE (2016, p. 88) 
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Numa das atividades onde se destacou a importância da “Área do Conhecimento do 

Mundo”, foi a visita de estudo ao Quartel dos Bombeiros (apêndice D). Esta sessão teve como 

objetivos principais: conhecer diferentes espaços e serviços; adquirir conhecimentos 

relativamente à prevenção; e valorizar a profissão de bombeiros. 

Após esta visita, com o auxílio do PowerPoint (apêndice E), foi realizada a retroação dos 

acontecimentos vivenciados na mesma. 

2.3. Experiência de Ensino e Aprendizagem no 1ºCEB 

A escola é crucial para o desenvolvimento do aluno. É nesta que são lecionados 

conteúdos curriculares e se desenvolve laços afetivos, com o professor, funcionários e colegas 

de escola. 

A escola não deve ser só um lugar de aprendizagem, mas também um campo 

de ação no qual haverá continuidade da vida afetiva que deverá existir a 

100% em casa. (…) Na escola deve-se falar sobre amizade, sobre a 

importância do grupo social, sobre questões afetivas e respeito ao próximo. 

(Picanço, 2012, p.15) 

A experiência da PES II, no 1ºCEB, decorreu na Escola Básica Espírito Santo, com uma 

turma de vinte e seis alunos, sendo que três são repetentes de 2ºano de escolaridade, com 7 e 8 

anos de idade, entre o dia 8 de outubro de 2015 e o dia 27 de janeiro de 2016, com a supervisão 

da doutora Elisabete Brito e do professor cooperante Professor Emanuel Pinto.  

Segundo Piaget (1977), o desenvolvimento intelectual processa-se em quatro estádios. O 

estádio que corresponde a esta faixa etária (7/8 anos) é o “Estádio das Operações Concretas”. 

Este estádio revela que o pensamento das crianças torna-se lógico, ou seja, estas conseguem 

desenvolver conceitos e tornam-se capazes de realizar operações mentais. No entanto, estas 

operações consistem em resolver problemas, mas apenas na presença dos objetos ou situações, 

revelando a interiorização da conservação da matéria, este aspeto demostra as capacidades de 

classificação e seriação que as crianças efetuam. 

Para que os alunos estimulem estas “operações mentais”, é necessário que o ambiente do 

meio envolvente (escola) proporcione estes momentos. 

No 1º CEB o programa curricular encontra-se organizado nas seguintes áreas 

curriculares: 

 Português - O Programa da área curricular do Português (ME, 2015) define os 

conteúdos curriculares por ano de escolaridade e apresenta uma ordenação sequencial 

e hierárquica para os nove anos do Ensino Básico. As Metas Curriculares definem, 
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ano a ano, os objetivos a atingir, com referência explícita aos conhecimentos e às 

capacidades a adquirir e desenvolver pelos alunos, estabelecendo os descritores de 

desempenho que permitem avaliar a consecução dos objetivos. Os conteúdos 

curriculares do Programa estão profundamente articulados com as Metas Curriculares, 

reforçando a substância e a coerência da aprendizagem. 

No 1.º Ciclo, os domínios de conteúdos são quatro:  

  Oralidade (O) 

  Leitura e Escrita (LE)  

  Educação Literária (EL) 

  Gramática (G) 

 Matemática - A organização curricular, segundo o programa da área curricular da 

Matemática (ME, 2013), neste nível de escolaridade, é guiada pelo princípio de que 

deve ficar claramente estabelecido quais os conhecimentos e as capacidades 

fundamentais que os alunos devem adquirir e desenvolver. Este Programa e as Metas 

Curriculares constituem, pois, o normativo legal para a disciplina de Matemática no 

Ensino Básico, sendo, em conformidade, de utilização obrigatória pelas escolas e 

professores. 

No 1.º ciclo, os domínios de conteúdos são três:  

  Números e Operações (NO)  

  Geometria e Medida (GM)  

  Organização e Tratamento de Dados (OTD) 

 Área da Expressão e Educação (ME, 2004): 

a) Físico-Motora – Esta área pretende elevar o nível funcional das capacidades 

condicionais e coordenativas; cooperar com os companheiros nos jogos e 

exercícios, compreendendo e aplicando as regras combinadas na turma, bem como 

os princípios de cordialidade e respeito na relação com os colegas e o professor e 

participar, com empenho, no aperfeiçoamento da sua habilidade nos diferentes 

tipos de atividades, procurando realizar as ações adequadas com correção e 

oportunidade. 

b) Musical - A prática do canto constitui a base da expressão e educação musical no 

1º CEB. É uma atividade de síntese na qual se vivem momentos de profunda 

riqueza e bem-estar, sendo a voz o instrumento primeiro que as crianças vão 

explorando (ME, 2004). 
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c) Dramática - As atividades de exploração do corpo, da voz, do espaço, de objetos, 

são momentos de enriquecimento das experiências que as crianças, 

espontaneamente, fazem nos seus jogos.  

d) Plástica - A manipulação e experiência com os materiais, com as formas e com as 

cores permite que, a partir de descobertas sensoriais, as crianças desenvolvam 

formas pessoais de expressar o seu mundo interior e de representar a realidade. 

 Estudo do Meio – Neste área, segundo o programa de Estudo do Meio (ME, 2004), 

concorrem conceitos e métodos de várias disciplinas científicas como a História, a 

Geografia, as Ciências da Natureza, a Etnografia, entre outras, procurando-se, assim, 

contribuir para a compreensão progressiva das inter-relações entre a Natureza e a 

Sociedade. 

Nesta PES foram abordadas todas as diferentes áreas curriculares. As alíneas seguintes 

descrevem, de uma forma geral, as áreas curriculares trabalhadas. 

2.3.1. Área Curricular de Português 

A área curricular de “Português”, segundo Reis et al. (2009), é de caráter transversal. Esta 

área constitui um saber fundador, que valida todas as aprendizagens nas diferentes as áreas 

curriculares, contribuído para o sucesso escolar dos alunos.  

Esta área curricular, desempenha um papel crucial na aprendizagem e no 

desenvolvimento de saberes, que acompanharão o aluno, ao longo do percurso escolar e ao 

longo da vida. 

O 1.º Ciclo do Ensino Básico constitui uma etapa fundamental no percurso 

escolar dos alunos. Surgem como domínios da disciplina de Português, nas 

suas dimensões linguística e cultural, a Oralidade, a Leitura e a Escrita, a 

Educação Literária e a Gramática. 

(ME, 2015, p. 7) 

Na atividade realizada (apêndice J), no âmbito da área curricular do Português, foram 

aplicados os quatro domínios. 

As atividades desenvolvidas nesta aula, tiveram como objetivos:  

 Domínio da oralidade: Produzir um discurso oral com correção; e compreender e 

expressar com clareza; 
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 No domínio da Leitura e da Escrita: Desenvolver a consciência fonológica e operar 

com fonemas; monitorizar a compreensão; relacionar o texto com conhecimentos 

anteriores e compreendê-lo; e desenvolver o conhecimento da ortografia; 

 No domínio da Educação Literária: Ler textos literários; e compreender o essencial 

dos textos escutados e lidos; 

 No domínio da Gramática: Ler textos literários; e compreender o essencial dos textos 

escutados e lidos. 

Estas atividades apresentadas consistiram, numa primeira fase, num diálogo com alunos 

acerca dos acontecimentos do fim-de-semana anterior. De seguida, os alunos procederam à 

leitura, em voz alta, de um texto presente no manual escolar, em que, no final, o texto foi 

analisado. Um dos conteúdos curriculares abordados durante esta análise foram as “Classes dos 

nomes”. Neste momento, foram explorados os conteúdos curriculares – “As classes e subclasses 

dos nomes”. 

No final desta aula, foi entregue uma ficha de trabalho (apêndice K), para uma maior 

consolidação de conhecimentos. 

Os alunos quando relatam os acontecimentos ocorridos ao longo do fim-de-semana estão 

a estimular a expressão oral – “Domínio Oralidade”. Quando é explorado o texto nesta aula, 

desenvolveu-se o “Domínio da Educação Literária”, bem como o da “Escrita”. 

No âmbito do “Domínio da Gramática”, destaca-se a exploração do conteúdo curricular 

“Classe dos nomes”, bem como a realização da ficha de trabalho referente a esta temática, 

verificando-se que, os objetivos estabelecidos para esta aula, foram alcançados com sucesso. 

2.3.2. Área curricular de Matemática 

A área curricular da “Matemática” é, tal como a área curricular do “Português”, 

transversal em relação às diversas áreas curriculares. É uma linguagem universal, o que a torna 

tão especial e fundamental no nosso quotidiano. 

a disciplina de Matemática no ensino básico deve contribuir para o 

desenvolvimento pessoal dos alunos, deve proporcionar a formação 

matemática necessária a outras disciplinas e ao prosseguimento dos 

estudos…e deve contribuir, também, para a sua plena realização na 

participação e desempenho sociais e na aprendizagem ao longo a vida” 

(Ponte et al., 2007, p.3) 

 



 
47 

 

Esta área curricular promove a interdisciplinaridade entre as diferentes áreas curriculares. 

No entanto, nesta faixa etária, o progresso depende da estimulação que a criança tenha no seu 

meio envolvente. Compete aos professores criar condições para que a criança construa o seu 

conhecimento, de forma a evoluir e a progredir. Uma das estratégias utilizadas para desenvolver 

esta área curricular, foi através do jogo didático. 

Como referem Drew et al (1997, p.33), “quando as crianças jogam, acontecem muitas 

coisas. Produz-se um intercâmbio entre as que jogam e as que observam, que se traduz em 

discussões, explicações, etc.”, acrescentam que esta atividade é “tão importante, interessante e 

divertida como outra qualquer” (Idem, p.33). Deste modo, verifica-se que este recurso didático 

promove o diálogo e o respeito pelos outros.  

Os jogos podem e devem ocupar um lugar importante no processo de ensino e 

aprendizagem, tal como outros materiais didáticos. Os mesmos autores consideram que, o jogo 

simula a realidade e que todas as crianças sentem uma grande curiosidade pelos diversos 

aspetos, presentes no quotidiano. Assim, os jogos proporcionam-lhes oportunidade de estudar 

através de métodos que as cativem e auxiliem numa maior compreensão do mundo.  

Como refere Kishimoto (1994), as crianças mobilizam totalmente as suas forças no jogo, 

e tendem a respeitar as regras impostas, assim este não pode ser realmente definido por oposição 

ao “sério”. Como já foi referido anteriormente, o jogo pode tornar-se um motivo para atingir um 

fim, ou seja, podendo ser uma estratégia bastante válida e competente para ser associada ao 

currículo escolar. 

Nesta aula foi apresentado um jogo para abordar o conteúdo curricular: “As operações 

inversas”, cujos objetivos eram multiplicar números naturais e efetuar divisões inteiras 

(apêndice L). 

Este jogo (figura nº 32) chama-se ora o “Rei da Divisão”, ora “Rei da Multiplicação. Pois, 

de um lado estimulava as operações básicas da multiplicação, e do outro, da divisão. 

Numa primeira fase, procedeu-se à resolução de exercícios da multiplicação através de 

um jogo “Rei da Multiplicação”, e numa segunda fase, através dos mesmos exercícios, é 

aplicada a divisão através do jogo “Rei da Divisão”. 

Neste, cada aluno dirigia-se ao quadro, procurava os números e resolvia a operação e, 

quando viravam, o jogo aparecia a operação inversa, ora na divisão era na multiplicação (figura 

nº33), os restantes tentavam resolver a operação no caderno. 
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Figura nº 33 – Alunos a manipularem o jogo das operações inversas. 
“Rei da Multiplicação” e “Rei da Divisão”. 

Fonte: Própria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao ser executado este jogo, os alunos apreenderam os conteúdos curriculares pretendidos 

e demonstraram motivação, inclusive na hora do intervalo. Concluindo-se que esta área 

curricular foi abordada de uma forma lúdica, proporcionando momentos de aprendizagens 

significativas. 

2.3.3. Área curricular da Expressão e Educação 

A área curricular da “Expressão e Educação” permite que os alunos sejam criativos; 

apresentem capacidades de reflexão crítica e o sentido de autonomia; aprendam a conhecer as 

capacidades do seu corpo, a usá-lo, a controlá-lo, a dominá-lo e a orientarem-se espacialmente; 

utilizem a sua voz e os sons do seu corpo e ampliem os seus conhecimentos face ao mundo que 

a rodeia, tornando-o num ser mais completo. 

 (…) a educação artística não mais se compadece com medidas pontuais ou 

remédios sectoriais: a sua resolução passa pela reestruturação global e 

completa de todo o sistema, iniciando-se por aí a construção gradual de um 

novo sistema articulado, que contemplará todas as modalidades consideradas 

Figura nº 32 – Jogo das operações inversas da multiplicação e divisão. 
“Rei da Multiplicação” e “Rei da Divisão” 

Fonte: Própria 
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neste domínio, a saber: música, dança, teatro, cinema, audiovisual e artes 

plásticas. O governo tem consciência de que a educação artística é parte 

integrante e imprescindível da formação global e equilibrada da pessoa, 

independentemente do destino profissional que venha a ter. 

(Decreto-Lei nº 344/90, de 2 de Novembro) 

Esta área curricular está dividida em quatro expressões: Educação Físico-Motora; 

Educação Musical; Educação Dramática e Educação Plástica.  

a) Área Curricular da Expressão e Educação Físico-Motora 

A área curricular da “Expressão e Educação Físico-Motora” permite ao aluno desenvolver 

aptidões motoras. 

A prática regular das atividades desta área curricular, segundo Berger (1975), 

proporcionam à criança uma melhoria da qualidade de vida, pois estas trabalham com a criança 

em todas as suas dimensões, sendo que “o movimento bem vivido com todo o nosso ser só pode 

transformar e aperfeiçoar o homem até às suas raízes mais profundas” (p.181).  

actividade física educativa oferece aos alunos experiências concretas, 

necessárias às abstracções e operações cognitivas inscritas nos Programas 

doutras Áreas, preparando os alunos para a sua abordagem ou aplicação. 

Estas evidências justificam a importância crucial desta Área, no 1.o Ciclo, 

como componente inalienável da Educação. 

(ME, 2004, p. 35) 

As aulas da área curricular de “Expressão e Educação Físico-Motora”, são compostas por 

três partes: parte inicial (“aquecimento”, ou seja, preparar o corpo para o exercício físico), parte 

fundamental (onde se desenvolvem as atividades orientadas pelos objetivos do programa da área 

curricular da Expressão e Educação Físico-Motora) e a parte final (“retorno à calma”, isto é, 

exercícios de relaxamento). 

Esta aula (apêndice M) consistiu no ensaio da coreografia da música de natal “All I Want 

For Christmas Is You”, de Mariah Carey. 

 Parte inicial: Jogo da Serpente (Os jogadores formam duas equipas. Os elementos de cada 

uma das equipas dispõem-se em fila, agarrando-se uns aos outros pela cintura, de modo a 

formarem uma serpente. As suas equipas – duas “serpentes”, colocam-se frente a frente e 

à indicação do professor, educador ou acompanhantes das crianças, o jogador da frente de 

uma equipa tentará tocar no último jogador da outra equipa. Vence a equipa que tocar em 

primeiro lugar no último jogador da outra serpente); 
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 Parte Fundamental: treinar a coreografia do Natal da música de Mariah Carey “All I Want 

For Christmas Is You” (Figura nº34); 

 Parte Final (retorno à calma): Realização de pequenos exercícios de relaxamento 

muscular. 

 

 

 

 

 

 

Ao realizar nesta aula, as três partes, verificou-se que os alunos sentiram-se motivados, 

pois por um lado são jogos dinâmicos para preparar o corpo para os exercícios físicos, por outro 

lado, na parte fundamental, a coreografia que estavam a treinar iria ser apresentada na festa de 

Natal da escola. 

b) Área Curricular da Expressão e Educação Musical 

No 1º CEB, segundo Fortunado (2013), o ensino da música engloba, a exploração dos 

sons da natureza, dos sons do ambiente circundante, dos sons do nosso corpo, a audição de 

canções, entre elas as canções tradicionais, a utilização de instrumentos musicais e instrumentos 

tradicionais portugueses, a construção e improvisação de instrumentos musicais e o uso das 

tecnologias da música.  

 A prática do canto constitui a base da expressão e educação musical no 1.o 

ciclo. É uma actividade de síntese na qual se vivem momentos de profunda 

riqueza e bem-estar, sendo a voz o instrumento primeiro que as crianças vão 

explorando 

(ME, 2004, p.67) 

A atividade desenvolvida neste âmbito, foi 

uma adaptação da música “El perdon” de Enrique 

Inglesias, tornando-a uma versão natalícia (figura 

nº35). Deste modo, os alunos sentiram-se 

motivados para esta atividade, uma vez se tratava 

de uma adaptação de uma música moderna e que 

todos a conheciam. 

 

Figura nº 34 - Coreografia de Natal - “All I Want For Christmas Is You” de Mariah Carey 
Fonte: Própria 

Figura nº 35 - Canção de Natal - “El perdon” 
de Enrique Inglesias (Adaptação) 

Fonte: Própria 
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c) Área Curricular da Expressão e Educação Dramática 

As atividades realizadas na área curricular de “Expressão e Educação Dramática”, 

segundo Fortunato (2013), estimulam os sentidos da criança proporcionam-lhe um melhor 

desenvolvimento da linguagem verbal e corporal, da capacidade de expressão, concentração, 

memorização, interpretação, desenvolvimento da perceção espacial, da coordenação motora e da 

capacidade de se relacionar com os outros.  

As crianças utilizam naturalmente a linguagem dramática nos seus jogos 

espontâneos. As actividades de exploração irão permitir que desenvolvam, de 

forma pessoal, as suas possibilidades expressivas utilizando o corpo, a voz e 

o espaço e os objectos.” 

(ME, 2004, p.78) 

Estas atividades contribuem também para a ampliação do conjunto de conhecimentos de 

âmbito cultural do aluno. 

Com o poema “Dia de Natal”, de Luísa Ducla Soares, para a festa escolar de Natal (figura 

nº36), declamado pelos alunos, pretendeu-se desenvolver a projeção de voz bem como a postura 

perante a multidão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesta atividade foi possível observar a motivação em querer declamar cada verso, sendo 

evidente uma crescente autoconfiança, desenvolvendo-se assim a expressão dramática e o gosto 

pela literatura portuguesa. 

d) Área Curricular da Expressão e Educação Plástica 

As técnicas e os materiais a utilizar na expressão plástica têm, nesta área curricular, um 

papel fundamental pois eles estão associados “ao desenvolvimento emocional, sentimental e 

cognitivo da criança” (Sousa, 2003, p. 183).  

Figura nº 36 – Citação do Poema – “Dia de Natal” de Luísa Ducla Soares 
Fonte: Própria 
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A expressão plástica é essencialmente uma atitude pedagógica diferente, não 

centrada na produção de obras de arte, mas na criança, no desenvolvimento 

das suas capacidades e na satisfação das suas necessidades. As artes plásticas 

ao serviço da criança e não esta ao serviço das artes plásticas. 

(Idem, 2003, p. 160) 

Consoante vai enriquecendo as suas experiências artísticas, a criança terá a necessidade 

de, cada vez mais, experimentar outras técnicas e outros materiais para que se possa exprimir da 

melhor forma. No entanto, segundo Silva (2012), estas experiências não devem ser encaradas 

como aprendizagens de execução técnica rigorosa – não ao nível do pré-escolar nem do 1.º 

CEB, pois nos ciclos seguintes haverá tempo e espaço para elas – mas sim instrumentos 

condutores da expressividade da criança. 

As atividades desenvolvidas nesta área curricular, foram: a decoração natalícia, como as 

árvores de Natal e o boneco de neve (figura nº37). Estas atividades tiveram como objetivos 

estimular a criatividade e a motricidade fina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao realizar-se estas atividades, os alunos tiveram oportunidade de desenvolver a 

motricidade fina, a criatividade e, simultaneamente, valorizaram o espírito natalício, adquirindo 

valores cívicos e morais. 

2.3.4. Área Curricular de Estudo do Meio 

Esta área curricular é bastante ampla, multidisciplinar e transversal, pois envolve o início 

dos estudos das várias disciplinas científicas, no âmbito das ciências sociais e físicas. 

Todas as crianças possuem um conjunto de experiências e saberes que foram 

acumulando ao longo da sua vida, no contacto com o meio que as rodeia. 

Cabe à escola valorizar, reforçar, ampliar e iniciar a sistematização dessas 

experiências e saberes, de modo a permitir, aos alunos, a realização de 

aprendizagens posteriores mais complexas. 

(ME, 2004, p.110) 

Figura nº 37 – Decoração natalícia, elaborada pela turma do 3ºano (1. Boneco de neve; 2. Árvore 
de Natal elabora com cartolina; 3. Árvore de Natal construída com rolos de papel higiénico). 

Fonte: Própria 

1 
2 3 
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É nesta área curricular que se respondem aos “porquê” dos acontecimentos. É nesta que 

exploram de onde vêm, quem são e onde vivem.  

Esta aula estava inserida no Bloco 2 – À descoberta dos outros e das instituições, cujo 

objetivo principal foi construir uma árvore genealógica simples (apêndice N). Este conteúdo 

curricular foi lecionado, com o auxílio de um PowerPoint e um vídeo. Numa primeira fase, os 

alunos visualizaram um vídeo que retratava a evolução de uma árvore e, a posteriori, este foi 

explorado e comparado com a árvore genealógica. 

No que concerne a este conteúdo, uma das alunas da turma, elaborou a sua árvore 

genealógica de forma criativa (figura nº38). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concluindo que, esta área curricular é crucial para o desenvolvimento do aluno. Ao ser 

elaborado o trabalho presente na figura nº38, desenvolveu-se a interdisciplinaridade entre as 

áreas curricular de “Estudo do Meio” e da “Expressão e Educação Plástica”, verificando-se que 

a estratégia utilizada para lecionar o conteúdo curricular “Árvore genealógica”, promoveu 

aprendizagens significativas. 

 

Figura nº 38 - Árvore Genealógica elaborada por uma aluna, da turma do 3ºano. 
Fonte: Própria 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
Capítulo 3 

A Escola, o Ensino e o Património Cultural - À descoberta do ar 
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3.1. Introdução 

Atualmente, vivemos numa sociedade em que a educação é crucial para o 

desenvolvimento do ser humano. Uma das vertentes da Educação é o contexto de ensino formal, 

no qual os métodos de ensino implementados pelos professores desempenham um papel 

importante no processo de ensino e aprendizagem. 

Segundo Libâneo (1991), o ensino é um meio essencial do progresso cognitivo dos 

alunos, estimulando a assimilação de conhecimentos. Goldberg (1998), refere que o ensino 

resume-se aos métodos indispensáveis na transmissão do conhecimento, sendo estes a base do 

processo educativo, em que educar consiste na transformação, na aquisição de aptidões e na 

orientação dos alunos, para que estes consigam integrar-se e interagir de forma construtiva no 

meio envolvente. Neste contexto, é fundamental desenvolver estruturas cognitivas que permitam 

ao indivíduo, não só ler e compreender o mundo em que vive, mas atuar e, se possível, progredir 

na sociedade em que este se integra. 

Neste processo, um dos recursos cruciais é o programa das diversas áreas curriculares. É 

através desta ferramenta que se pode organizar e planear os conteúdos curriculares a serem 

lecionados. 

Neste estudo foram trabalhados conteúdos curriculares, no âmbito das duas áreas 

curriculares: área curricular de “Estudo do Meio” e a de “Matemática”. 

Segundo o Programa da área curricular do “Estudo do Meio”, esta área curricular 

promove o desenvolvimento e aquisição de conceitos, abrangendo as atividades da literacia 

científica. O programa desta área curricular pretende contribuir para uma “compreensão 

progressiva das inter-relações entre a Natureza e a Sociedade” (ME, 2004, p.101). Esta, é uma 

área que pela sua especificidade, é entendida como um conjunto de elementos, fenómenos e 

acontecimentos que ocorrem no meio envolvente. Ao abordar as características do meio 

envolvente, é necessário frisar a importância da cultura. 

A cultura é considerada como uma necessidade imaterial, sendo uma expressão da própria 

vida dos homens, tal como o trabalho, a família, a ocupação nos tempos de lazer, a 

comunicação, entre outros. 

Pacheco (1985) defende que a melhoria das condições de vida e as alterações das 

estruturas económicas, em benefício da maioria, a liquidação do subdesenvolvimento e do 

aviltamento (sendo que o homem é um ser preocupado com o dia-a-dia material), estes passam 

também pela melhoria das condições para o exercício cultural (a dimensão educativa adquire 

aqui uma especial importância «propiciatória»). Deste modo, realça-se a defesa e a valorização 

das características e os motivos que exprimem a personalidade cultural de um povo. 
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Esta área curricular permite trabalhar a interdisciplinaridade, pois segundo Roldão 

(1995), a área curricular do “Estudo do Meio” tem potencialidades para operar como eixo 

estruturador do currículo do 1º CEB, na medida em que esta oferece um conjunto de conteúdos 

temáticos, contribuindo para uma gestão organizada e articulada de aprendizagens com as 

restantes áreas. 

Na atual sociedade de grandes desenvolvimentos científicos e tecnológicos, torna-se 

imprescindível desenvolver a Educação Científica, enquanto parte integrante da formação desde 

o Ensino Básico (Sá e Carvalho, 1997). Cachapuz (2002) salienta que é no 1º CEB que se deve 

iniciar o ensino das ciências. Neste contexto Sá (2002) refere que: 

Na fase etária correspondente ao 1º ciclo, as crianças encontram-se no estádio 

das operações concretas, do ponto de vista da teoria do desenvolvimento 

cognitivo de Piaget. (…) Embora já não seja hoje aceite o conceito de 

estádios gerais de desenvolvimento, entendidos como estruturas que 

atravessam horizontalmente todas as áreas da cognição, é consensual a ideia 

de que nessa fase etária o pensamento da criança está fortemente ligado à 

acção sobre os objectos concretos: as crianças aprendem fazendo e aprendem 

pensando sobre o que fazem. (p. 26)  

Para que as crianças elaborem o seu percurso de aprendizagem com sucesso, é necessário 

que os professores utilizem adequadamente os recursos didáticos e as estratégias. Pois os 

recursos utilizados são cruciais quando se procura desenvolver aprendizagens ativas. Assim, 

através destas aprendizagens, o aluno constrói o próprio conhecimento, pois tal como afirmam 

Martins e Veiga (1999) “aprender pressupõe um processo pessoal e activo na construção de 

conhecimento” (p. 25). Os alunos precisam de ser orientados para a valorização do seu trabalho 

e para se consciencializarem que a aprendizagem é um processo individual e que exige esforço.  

Um dos promotores de aprendizagens ativas é a atividade de pesquisa. É nesta atividade 

que os alunos se envolvem mais, na colocação de questões e na recolha de evidências para 

responder às questões enunciadas. Segundo Martins et al. (2006), para desenvolver este tipo de 

atividades, é necessário clarificar as quatro etapas:  

- Como se definem as questões-problema a estudar;  

- Como se concebe o planeamento dos procedimentos a adoptar;  

- Como se analisam os dados recolhidos e se estabelecem as conclusões;  

- Como se enunciam novas questões a explorar posteriormente, por via 

experimental ou não. (p.42) 
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No âmbito da área curricular de “Matemática”, Reynolds e Wheatley (1992), referem que 

a aprendizagem desta área implica construir relações matemáticas, negociar os significados 

matemáticos com os outros e refletir sobre a sua própria atividade matemática. 

O professor dispõe de diversos recursos para utilizar no processo de ensino e 

aprendizagem. Um deles, sendo o mais recente, são as TIC em sala de aula. 

Segundo Terradas (2011), com o desenvolvimento destas tecnologias, surgiram inúmeras 

mudanças no comportamento da sociedade. Essas mudanças também se refletem no âmbito da 

educação. Deste modo, torna-se cada vez mais difícil despertar o interesse para a manipulação 

de outros objetos, uma vez que os alunos vivem numa sociedade amplamente tecnológica e em 

constante transformação. O interesse por aulas “tradicionais”, isto é, as que se baseiam apenas 

em exposição oral e têm como únicos recursos - o quadro e o giz, consideram-nas 

completamente desinteressantes, pois na perspetiva destes alunos, estas aulas não correspondem 

à realidade em que estes estão inseridos. Para além do desinteresse destas aulas tradicionais, por 

parte do aluno, muitos dos professores revelam não estarem preparados para trabalhar nesta 

realidade tecnológica.  

Assim, neste estudo analisa-se a implementação de uma prática pedagógica-didática, 

sobre o contexto do conteúdo curricular “O ar”, presente no programa da área curricular de 

“Estudo do Meio”, desenvolvendo a interdisciplinaridade com a área curricular da 

“Matemática”. Esta prática foi articulada à utilização dos recursos didáticos – TIC, em 

atividades práticas-experimental desenvolvidas, através do recurso aos jogos/festas tradicionais 

do património cultural da comunidade local.   

3.2. Contextualização teórica 

Atualmente, vivemos numa sociedade em que é reconhecido o valor entre a escola e o 

meio envolvente, para o desenvolvimento integral do aluno. Neste sentido, a escola, além de ter 

obrigação de ensinar os conteúdos presentes dos programas definidos pelo ME, esta instituição 

também deve ser “simultaneamente acolhedora das exigências de aprendizagem do educando e 

das exigências de transmissão do legado cultural perene da comunidade” (Patrício, 1990, p. 35). 

Na perspetiva de Pacheco (1985), a sociedade atual é considerada uma cultura viva, ou 

seja, uma cultura útil. É útil para o povo uma vez que determina, em contato com as motivações 

concretas da vida, as formas e os seus espaços, os objetos e os seus equipamentos, os lugares e o 

seu espírito (neste caso, referentes a festas, brincadeiras e magia), os signos e as suas imagens 

que exprimem maneiras de estar, de ver e de pensar.  

Para a evolução do ser humano é necessário reconhecer conscientemente tudo aquilo que 

o povo cria, criou, ou recriou, sendo este reconhecido como uma criação permanente e contínua. 
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A prática cultural não é (nem pode ser) a absorção nem a uniformização, mas uma forma 

de promoção e libertação no desenvolvimento dos indivíduos. Salientando que o conhecimento 

de um nós, permite aos cidadãos (jovens gerações), encontrarem na vida e no saber do povo, nas 

suas lutas, esforços e realizações, a crisálida para uma cultura renovada, incluindo a criação 

arrojada, transformadora, impulsionadora para o futuro (Idem, 1985). 

Neste contexto realça-se que foi, através dos nossos antepassados, que o povo 

desenvolveu modos próprios de estar na vida, de observar a realidade e de pensar acerca da 

mesma, de representar o que sente, o que admira, o que anseia, de glorificar aquilo em que 

acredita, de expandir as suas satisfações individuais ou as da sua comunidade. Esta forma de 

compreender a evolução e sobrevivência da humanidade, criou e continua a criar obras que 

constituem um património e uma herança, sendo crucial estudar, proteger e divulgar. 

O património cultural é uma conquista merecida, devido ao esforço, à dedicação e à 

teimosia de todos aqueles (indivíduos ou comunidades) que inquebravelmente persistiram, 

nestes últimos anos, em manter viva a raiz da nossa identidade, as palavras da nossa memória 

coletiva, as imagens do nosso universo cultural, os valores da herança material e espiritual que 

unificam as nossas vidas e os nossos pensamentos, que nos personaliza e faz de nós um povo e 

um país (Idem, 1985). 

Na sociedade em que vivemos, existem duas facetas fundamentais: “tradição e 

modernidade, passado e presente, aspetos estáticos e dinâmicos (…) que constituem as 

condições essenciais da sua própria existência” (Lima, 1988, p.22). Segundo Pacheco (1998), 

esta sociedade “entrou em processos de mudanças tão profundas que estilhaçaram a maioria das 

referências do quadro tradicional que estabilizava o horizonte do nosso quotidiano” (p.78). 

Deste modo, segundo Pacheco (1985), considera-se a cultura como o conjunto de mitos, 

valores, normas de comportamento e estilos de conhecimento compartilhados por indivíduos, 

que vivem e/ou viveram num determinado tempo e espaço, que se podem tornar num 

“estilhaço” quando não são devidamente preservados. 

No entanto, ao longo da história, as perceções de tempo e de espaço foram-se 

transformando. A comunicação entre gerações e o encontro de grupos com culturas diferentes, 

criaram uma dinâmica cultural, reforçando que a cultura não pode ser estática nem congelada no 

tempo e no espaço. 

A dinâmica cultural intensificou-se, devido às TIC, refletindo-se na possibilidade de uma 

cultura planetária, sendo esta, uma união inseparável das diversas culturas localizadas em tempo 

e espaço. 

Para Pacheco (1985), a cultura depende de múltiplos fatores de inculcação: a instrução, 

os hábitos, as transferências interpessoais de conceitos e normas, a massificação dos mesmos 
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conceitos pelos meios tecnológicos de comunicação audiovisual, entre outros. O sucesso da 

propaganda é assegurado por filmes na televisão ou no cinema, séries de impacto 

antecipadamente aos êxitos internacionais que reciclam o consumidor. Existindo nestas formas 

de (in)cultura um tremendo vazio de sentido e uma ausência de humanismo: elas traçam retratos 

de uma humanidade robotizada, não tendo rosto nem pátria. 

Assim, as tecnologias mudaram a vida das pessoas e, o uso de técnicas tradicionais, 

acabaram por não conseguir competir na atual sociedade. Deste modo, segundo Neto (2001), 

muitos dos elementos presentes no meio rural, sendo estes, uma maior riqueza de tradição oral, 

deslocam-se para grandes cidades e para o estrangeiro, lidando com outra realidade. No entanto, 

é importante que se preserve o nosso património tradicional, nomeadamente as tradições orais, 

para que se reaprendam costumes e hábitos culturais, promovendo a evolução do ser humano, 

pois «resíduos do passado formam e enformam sempre o presente» (Lima, 1988, p.20). 

No que concerne à valorização e preservação do património cultural, Pacheco (1985) 

relata que na Conferência Geral da United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization (UNESCO) realizada em Nairobi, em 1976, recomendou aos estados membro da 

mesma que deveriam: 

proteger, salvaguardar e reabilitar todas as formas de expressão cultural, tais 

como as línguas nacionais ou regionais, os dialectos, as artes e tradições 

populares, passadas ou presentes, como as culturas rurais e de trabalho (…) 

fazer participar as populações na conservação e ordenação do meio natural 

(…), já que a qualidades de meio natural se torna indispensável para o pleno 

desenvolvimento da pessoa humana. (pp. 14-15) 

Deste modo, o património cultural é considerado um ato dinâmico que é assente num 

projeto de desenvolvimento, visando salvaguardar a expressão e a história dos atos sociais de 

um povo e das suas marcas materiais e imateriais. Esta preservação pretende, simplesmente, 

transmitir como memória viva às futuras gerações, não se tratando de retornar a um passado que 

passou e onde ninguém volta, mas sim para inventar um amanhã coerente, digno do que existe 

de melhor nas tradições culturais que recebemos por herança. 

Segundo Neto (2001), atualmente um dos métodos utilizados para valorizar e preservar o 

património cultural é através da atividade turística. Esta atividade é benéfica a nível económico. 

Assim, pode-se afirmar que a divulgação do património através desta, não foi para preservar, 

mas sim para aumentar os lucros económicos. 

Deste modo, estas ações correspondem a uma geração que não foi sensibilizada para a 

importância da nossa herança cultural. Como tal, compete ao professor e à escola incutir estes 

valores culturais aos alunos, para que estes compreendam melhor o mundo e a sociedade em que 
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estão inseridos e, inclusive, onde virá a intervir, desenvolvendo-lhes o espírito crítico e o 

pensamento reflexivo, preparando-os para o exercício da cidadania. 

No entanto, os constrangimentos económicos, por vezes levam à ausência dos pais na 

vida dos seus educandos. Perante esta situação, a escola assume maiores encargos: “seja para 

preservar e afirmar a identidade nacional, seja para transmitir valores éticos e cívicos, seja para 

formar os recursos humanos necessários ao desenvolvimento do País” (ME, 1992, p.6). 

Quando pretendemos que as crianças vivenciem o património, colocamo-las em contacto 

com pessoas, sendo estas uma verdadeira fonte de riqueza, pois “destruir a herança cultural não 

é avançar mas retroceder até aos limites que nos fazem desesperar da racionalidade mais 

elementar (…) a defesa intransigente da (…) intensidade cultural é uma condição de 

progressos” (Camilo et al., 1985, p. 33). 

Recorrendo às memórias da década de 90, quem não se lembra dos jogos tradicionais? 

Quem não recorda o lançar do pião, o jogo da macaca, o lançar um papagaio de papel? 

Os jogos tradicionais são populares e devem ser vivenciados em todas as gerações. Estes 

revelam momentos de diversão para as crianças. Deste modo, a escola deve proporcionar estes 

momentos para que os alunos se possam adaptar à sociedade, e ajudá-los na educação e na 

aquisição de valores, através de um ambiente mais agradável e atrativo. 

Outra atividade que promove e preserva o património cultural são as festas dos Santos 

Populares. As festas populares são de caráter religioso. Estas celebram o dia de cada santo como 

S. António, S. Pedro e S. João. As festas populares são sinónimas de convívio e diversão. 

Nestes dias é tradição comer a sardinha assada e dançar as músicas tradicionais dos santos 

populares. 

Atualmente, o património já faz parte do programa da área curricular de “Estudo do 

Meio” (ME, 2004), em que estão presentes os objetivos que sensibilizam para a importância do 

meio e da preservação do património. 

Esta área curricular desempenha um papel essencial pois é “rico no domínio formativo, 

pelo esforço de referências socioculturais que proporcionam, ajudando a construir sentimentos 

de identidade e comunidade, tão necessários a uma inserção segura de indivíduo no seu contexto 

social” (Roldão, 1988, p.15), reforçando a importância de “criar situações que reforçam a 

apropriação real do tempo e no espaço” (Melo, 1988, p.22). 

Contudo é necessário que essas situações despertem o interesse por aprender, pois, 

segundo Neto (2001), só aprende quem quer e só o prazer é motivador de novas aprendizagens.  

As aprendizagens são cruciais para a evolução do aluno, uma destas remete para o 

conhecimento do património cultural. 
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O património cultural contribui para a “educação estética de professores e alunos assim 

como para desenvolvimento de capacidades de observação e de atitude crítica, face à 

massificação da informação que atabafa a nossa vida diária” (Telmo, 1986, p.5) e, inclusive, 

para desenvolver o gosto pela pesquisa. É através desta que se pretende gerar uma mudança de 

atitudes contribuindo para a aquisição de “valores sociais, sentimentos activos de interesse pelo 

meio, uma motivação bastante forte para querer participar atualmente na protecção e 

melhoramento do meio” (Vinagre et al., 1988, p.26). 

Segundo o programa da área curricular de “Estudo do Meio” (ME, 2004), os alunos do 

1ºCEB, já se interessam pela sociedade em que vivem, pelos acontecimentos externos à família 

e à escola e desenvolvem o espírito de grupo, promovendo relações interpessoais. Deste modo, 

possibilita o desenvolvimento do ser humano, enquanto cidadão, para uma maior integração 

deste na sociedade em que se integra. 

No entanto, não basta reunir o máximo de informações possíveis, também é importante 

“conceder-lhes um tratamento e projectá-los novamente no sistema sob as formas de apoios, 

notícias, reciclagens” (Camilo et al., 1984, p. 27). 

O ensino das ciências exige o estabelecimento de relações entre o real e o abstrato. 

Partindo de uma análise do real para compreender a sua constituição e as suas interações, por 

meio de modelos científicos produzidos historicamente. Nessa perspetiva, o principal contributo 

das TIC, direciona-se para o desenvolvimento do pensamento abstrato potencializado, através 

de observações do real e dos modelos científicos que não seriam acessíveis. Isto é, as TIC 

oferecem informações para impulsionar o aluno a chegar mais longe, apresentando-lhe 

diferentes conceções sobre a realidade (Massi, 2015). 

Estes meios de comunicação, não são utilizadas para se obter uma informação concluída. 

Pois, para Castells (1999), as tecnologias não determinam a sociedade, mas a forma como os 

indivíduos se integram nestes meios, com o intuito de proporcionar diferentes conceções acerca 

das diversas temáticas. Neste contexto, estas tecnologias possibilitam a construção de novas 

formas de pensar, compreender e aceitar o mundo, nomeadamente, a política, a sociedade, a 

economia, a cultura e a educação. 

O crescimento significativo na utilização das TIC, como exemplo: os telemóveis, 

contribuíram para o desenvolvimento das diversas utilidades destes recursos tecnológicos. Uma 

destas, consiste na forma de comunicar de diferentes formas: escrita, oral e hipermídia. No 

entanto, a forma como é expresso nem sempre é a mais correta, como por exemplo, as 

abreviaturas nas mensagens escritas. 

Segundo Lucena (2016), a inserção das TIC em contexto escolar, ocorreu a partir da 

década de 90, desde então, em muitas das escolas, é sempre o professor que seleciona um livro, 
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um filme ou disponibiliza um conteúdo na internet para que o aluno o consulte. No entanto, 

trabalhar com estas tecnologias na escola, exige uma reflexão acerca da educação massiva, pois 

as TIC operam em redes móveis, interativas, descentralizadas, sem hierarquia e em constante 

transformação. 

Trabalhar com as culturas digitais e com as tecnologias móveis na escola não deve ser 

apenas usada como uma nova metodologia de aprendizagem para transmitir conteúdos 

enfadonhos, mas sim, principalmente, pensar nesse novo sujeito, praticante cultural que pensa, 

produz saberes e compartilha opiniões, conteúdos e informações nas redes. 

Nesse sentido, é crucial refletir acerca da estratégia a aplicar, no que concerne à utilização 

das TIC em sala de aula (Pretto, 1996). Esta estratégia tem como intuito estimular diversas 

formas de ser, pensar, relacionar-se e agir com o meio envolvente, de forma crítica, para a 

formação de cidadãos (Canclini, 1999). Para que as TIC sejam implementadas na escola de 

forma enriquecedora, promovendo as aprendizagens ativas e significativas, é necessário que os 

professores, desde a sua formação inicial, sejam encorajados, desafiados a pensar, a pesquisar e 

a criar formas de utilizar as TIC nas práticas pedagógicas, para uma maior evolução, 

proporcionando uma dinâmica humana tecnológica em sala de aula. 

Explorar as possibilidades tecnológicas, em contexto de ensino e aprendizagem deveriam 

ser obrigatórias, sendo que este material didático é considerado um desafio para os professores 

e, consequentemente, uma motivação, no âmbito da descoberta. Este processo contribui para a 

sua formação básica, como ser integrado na sociedade que está em constante transformação. 

Perante o que foi referido anteriormente, compete ao grupo docente proporcionar 

contextos favoráveis para que a criatividade do educando se liberte, emergindo para diversas 

formas de conhecimento e de compreensão. Este momento possibilita ao indivíduo a liberdade 

de expressar-se como cidadão pleno, integrado e consciente de seus direitos, numa sociedade 

cada vez mais complexa. Dante (1988), salienta que a: 

Iniciativa, invenção, criatividade, aventura e coragem são características 

frequentemente arroladas como sendo desejáveis num processo educativo. Mas, 

como tem sido concebido e desenvolvido este projeto, essas características são 

esperadas como emergindo no educando, mais como produto final da educação, do 

que fazendo parte constante do desenvolvimento educativo. (...) E, se concentrarmos 

a atenção na Educação Matemática, em vez de na Educação em geral, a situação 

piora sensivelmente. Não tem havido lugar para essas características no Ensino da 

Matemática, pois, em lugar de ser vista como uma área de atribuição de significados 

por parte do jovem que chega à escola, ela é considerada como uma área pronta, de 

conhecimentos e de informação, a ser transmitida. (p.4) 
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O impacto das TIC na área curricular da “Matemática”, nomeadamente a adoção 

universal dos diferentes materiais, como a calculadora eletrónica e o computador, contribui para 

que a Educação dos tempos modernos exigisse uma diferente conceção do conhecimento e da 

competência dos alunos, referente à utilização destes materiais. 

Outro aspeto relacionado com a manipulação das TIC, segundo Dante (1988), direciona-

se para os métodos de ensino e aprendizagem na área curricular da “Matemática”. Com a 

calculadora e o computador na sala de aula, o professor transforma-se num mediador das 

diferentes formas de manipular estes materiais, com o intuito de motivar os alunos, no que 

concerne às aprendizagens dos diversos conteúdos da área curricular da “Matemática”. 

Ernest (1991) salienta que “A escola, (…), é o lugar no qual as crianças precisam ser 

preparadas para o mundo de amanhã, especialmente nos aspectos tecnológicos.” (p.13). 

Assim, deve-se criar verdadeiros ambientes de aprendizagem, com recursos tecnológicos 

disponíveis aos alunos e, acima de tudo, com uma proposta pedagógica atualizada que leve em 

conta os avanços da tecnologia. Neste contexto, a função do professor torna-se extremamente 

importante, ou seja, este torna-se o mediador no processo de ensino e aprendizagem no contexto 

tecnológico, no qual requer diferentes formas de atuar que impulsione para a inserção e 

disseminação dos computadores na sociedade e na Educação. 

A área curricular da “Matemática” desenvolve o trabalho, geralmente, com números, 

sendo estes fundamentais na aplicação do dia-a-dia das crianças. Assim, motiva os alunos para 

os conteúdos curriculares. 

No programa da área curricular da “Matemática” (ME, 2013), pretende-se desenvolver o 

sentido e a compreensão dos números, das operações e da capacidade de cálculo mental e 

escrito. 

O cálculo mental, desenvolve nas crianças qualidades de ordem, de lógica, de reflexão, de 

memória e de concentração, contribuindo para o desenvolvimento dos alunos a nível cognitivo. 

Deste modo, proporcionam-lhes ferramentas para efetuarem cálculos simples sem recorrer à 

resolução escrita nem à manipulação das TIC. 

No entanto, este avanço tecnológico, em vez de promover a consolidação entre o cálculo 

mental e as TIC, uma vez que estes se complementam, proporcionou a desvalorização de 

competências básicas do cálculo. O progresso de estratégias pessoais de cálculo mental permite 

a consolidação do sentido de número e a melhoria da capacidade crítica e de estimação dos 

alunos.  

Bourdenet (2007) refere que o uso crescente destas tecnologias, nomeadamente a 

calculadora, perdeu-se o hábito de calcular mentalmente, remetendo este último, para segundo 
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plano. Os alunos apresentam cada vez menos capacidades de efetuar cálculos mentais e, 

consequentemente, maiores dificuldades com as operações básicas. 

Um dos recursos tecnológicos que está presente na sociedade é a calculadora. Esta é uma 

ferramenta de baixo custo e apontada por pesquisas realizadas na área curricular da 

“Matemática” é uma ferramenta importante no ensino e aprendizagem do aluno.  

Silva (1991), define a calculadora, do seguinte modo: “(...) além de se tratar de uma 

máquina de fácil utilização, portátil (...) nos seus modelos mais simples está ao alcance das 

possibilidades económicas da maioria dos alunos e de qualquer escola” (p. 31). 

Quando a calculadora é utilizada na sala de aula, opta-se por um método de ensino que 

não está direcionado para as habilidades de cálculo, de resolução de operações básicas, mas sim 

para o desenvolvimento do raciocínio, de habilidades de estimativa, onde esta tecnologia deve 

ser o instrumento mediador. 

A utilização da calculadora deve ser de forma reflexiva e bem planeada, com um 

conhecimento prévio das possibilidades e limitações. Os alunos quando manipulam as TIC, 

devem conhecer os objetivos e as atividades a serem desenvolvidas, na utilização destas 

ferramentas. 

Como já foi referido anteriormente, nos últimos anos, pudemos presenciar um avanço 

tecnológico. Este progresso ainda assusta muitos professores, em alguns casos por completo 

desconhecimento, outros por não aplicar corretamente este material didático. 

Os recursos tecnológicos, para serem impulsionadores de aprendizagens ativas e 

significativas, necessitam que sejam conhecidos e dominados pelos professores, para que sejam 

utilizados como ferramentas a aplicar nas estratégias de ensino e aprendizagem. 

A sociedade atual exige, cada vez mais, o desenvolvimento de competências humanas. A 

escola pode contribuir para a evolução desse desenvolvimento, oferecendo uma educação de 

qualidade que aperfeiçoe o indivíduo, a nível cognitivo e na motivação para aprendizagens, 

capaz de manipular as TIC. 

No entanto, como já foi referido anteriormente, reconhecem-se os desafios enfrentados 

pelos professores para a manipulação das TIC em suas aulas. Segundo Massi (2015), não 

bastavam as dificuldades formativas, na medida em que nem todos os cursos do ensino superior 

preparam adequadamente o professor em relação às TIC, existem também dificuldades 

operacionais, sendo estas associadas à falta de recursos materiais ou mesmo a falta de condições 

de trabalho do professor. Apesar das dificuldades referidas, também se verificam os benefícios e 

potencialidades evidenciados nas pesquisas referentes à educação. Para que estes desafios sejam 

superados deve-se proporcionar um ensino profícuo, que corresponda à complexidade e à 

potencialidade do mundo atual. 
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As TIC são cruciais no processo ensino e aprendizagem. Como tal, estas tecnologias 

devem estar presentes, de forma adequada, nas diversas áreas curriculares. Recorrendo ao senso 

comum, estas áreas complementam-se umas com as outras, criando uma inter-relação, este 

conceito é designado por interdisciplinaridade. 

Para compreender a interdisciplinaridade, segundo Japiassu (1976), deve-se passar por 

sucessivos graus de cooperação e coordenação, incorporando instrumentos e técnicas de várias 

especialidades a fim de buscar uma convergência. Para este autor a interdisciplinaridade é:  

(…) como o nível em que a colaboração entre as diversas disciplinas ou entre 

setores heterogêneos de uma mesma ciência conduz a interações 

propriamente ditas, isto é, a uma certa reciprocidade nos intercâmbios, de tal 

forma que, no final do processo interativo, cada disciplina saia enriquecida. 

[...] consiste, primordialmente, em lançar uma ponte para religar as fronteiras 

que haviam sido estabelecidas anteriormente entre as disciplinas com o 

objetivo preciso de assegurar a cada uma seu caráter propriamente positivo, 

(…) (p.75).  

Lück (1994), refere que:  

O objetivo da interdisciplinaridade é, portanto, o de promover a superação da 

visão restrita de mundo e a compreensão da complexidade da realidade, ao 

mesmo tempo resgatando a centralidade do homem na realidade e na 

produção do conhecimento, de modo a permitir ao mesmo tempo uma melhor 

compreensão da realidade e do homem como ser determinante e determinado 

(p.60).  

No âmbito escolar, para fomentar momentos interdisciplinares, é necessário realizar 

trocas de experiências, estimulando a interajuda e a coordenação que integrem as atividades a 

serem realizadas na turma e a execução de uma planificação, em que nesta, estejam presentes os 

conceitos a serem abordados, para proporcionar e realizar as diferentes trocas de conhecimentos. 

Numa proposta interdisciplinar, o objetivo comum é sempre adquirido através do diálogo 

e da participação, entre professores-alunos e entre as diversas áreas curriculares. 

Concluindo que, as áreas curriculares de “Estudo do Meio” e da “Matemática poderão 

permitir o desenvolvimento da interdisciplinaridade e, em simultâneo promover a valorização 

do património cultural da região, utilizando como recursos didáticos –TIC. 
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3.3. Metodologia 

Neste estudo seguiu-se uma abordagem qualitativa de Investigação-Ação (IA). 

Segundo Mesquita-Pires (2010), esta metodologia procura principalmente analisar a 

realidade educativa específica e estimular a tomada de decisão dos seus agentes para a mudança 

educativa, o que implica a tomada de consciência de cada um dos intervenientes 

(individualmente e em grupo) de que emerge a construção de conhecimento através do 

confronto e contraste dos significados produzidos pela reflexão. 

A IA é considerada a estratégia mais eficaz para que ocorram as necessárias mudanças na 

comunidade educativa, assim requer o envolvimento de todos os intervenientes, numa dinâmica 

de ação-reflexão-ação. Nesta perspetiva, Quintas (1998), salienta que a IA pode ajudar o 

professor/educador a desenvolver estratégias e métodos para que a sua atuação seja mais 

adequada e, assim, propiciar técnicas e instrumentos de análise da realidade, como formas de 

recolha e análise de dados. 

A noção de professor-investigador, normalmente associada a Stenhouse (1975), considera 

que “a investigação e o desenvolvimento curriculares devem pertencer aos professores” (p. 

142). Segundo Alarcão (2001): 

a conceção atual de currículo e de gestão curricular [no país] reclamam que o 

professor seja não um mero executor de currículos previamente definidos ao 

milímetro, mas um decisor, um gestor em situação real e um intérprete crítico 

de orientações globais. Exige-se hoje ao professor que seja ele a instituir o 

currículo, vivificando-o e co construindo-o com os seus colegas e os seus 

alunos, no respeito, é certo, pelos princípios e objetivos nacionais e 

transnacionais. Exige-se, mas ao mesmo tempo, confia-se-lhe essa tarefa, 

acreditando que tem capacidade de a executar (p.2).  

Nesta sequência, pode afirmar-se que este desenvolvimento se subordina a uma tríade 

(figura nº39) de dimensões interligadas representativas de todo o processo reflexivo (Latorre, 

2003). 

 

 

 

 

 

 Figura nº 39 - Linha de Lewin (1946) 
Fonte: Latorre (2003, p.24) 
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O contributo da IA na prática educativa pode levar a uma participação mais ativa do 

professor, como agente impulsionador de mudança e pode constituir-se como um processo de 

construção de novas realidades sobre o ensino, pondo em causa os modos de pensar e de agir 

das comunidades educativas. A mudança, contudo, é um processo difícil pois implica a 

alteração de mentalidades, formas de estar e atuar, podendo suscitar conflitos de crenças, estilos 

de vida e comportamentos pelo que “é necessário compreender a forma como os indivíduos 

envolvidos vivenciam a sua situação e implicá-los nessa mesma mudança, pois são eles que vão 

viver com ela” (Sanches, 2005 p.128). 

Para Coutinho et al. (2009), a IA tem como objetivos compreender, melhorar e reformular 

práticas, fazer uma intervenção em pequena escala no funcionamento de entidades reais e 

apresentar uma análise detalhada dos efeitos dessa intervenção. Fazer investigação implica 

planear, atuar, observar e refletir com mais pormenor do que o habitual, com o intuito de induzir 

melhorias e maior conhecimento experimental sobre as suas práticas. Neste sentido pretende-se 

melhorar e/ou transformar a prática social e/ou educativa, ao mesmo tempo que procuramos 

uma melhorar a conceção sobre a respetiva prática: articular, de modo permanente, a 

investigação, a ação e a formação; aproximarmo-nos da mudança, veiculando a mudança e o 

conhecimento; e fazer dos educadores protagonistas da ação. 

Coutinho et. al. (2009) salientam que existem quatro visões deste processo metodológico 

como Modelo de Kurt Lewin (1946), Modelo de Kemmis (1989), Modelo de Whitehead (1991), 

Modelo de Elliott (1993). Todos estes abrangem o modelo do “precursor” Kurt Lewin.  

O modelo de Lewin (1946), defende uma investigação com base numa ideia geral 

relacionada com um tema ou 

problema relevante, a partir da qual é 

traçado um plano de ação, devendo 

proceder-se a um reconhecimento e 

avaliação do seu potencial e das suas 

limitações, para se partir para a ação, 

seguindo-se uma primeira aferição 

dos resultados. A posteriori, o 

investigador faz uma revisão do 

plano inicial, de acordo com os 

elementos de informação e planifica 

o segundo passo, como se observa no 

esquema apresentado (figura nº 40). 
Figura nº 40 - Modelo de Investigação – Ação de 

Lewin (1946) 
Fonte: Coutinho et al. (2009, p.368) 
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O presente estudo foi desenvolvido com um grupo de vinte e seis alunos, de idades 

compreendidas entre os sete e os oito anos correspondentes à turma de 2ºano do 1ºCEB, na 

mesma instituição da PES II – Escola Básica Espírito Santo, na cidade da Guarda (Portugal). 

Neste estudo abordou-se a seguinte temática: A escola, o Ensino e o Património Cultural – Á 

descoberta do Ar. 

Problema e objetivos de Estudo 

Este estudo procura dar resposta ao seguinte problema: Será que ensino das propriedades 

do ar, partindo de atividades populares tradicionais, com o auxílio das TIC em sala de aula, 

promove aprendizagens significativas? 

Consideramos como referencial o seguinte conceito para aprendizagens significativas:  

será através de situações diversificadas de aprendizagem que incluam o 

contacto directo com o meio envolvente, da realização de pequenas 

investigações e experiências reais na escola e na comunidade, bem como 

através do aproveitamento da informação vinda de meios mais longínquos, 

que os alunos irão apreendendo e integrando, progressivamente, o significado 

dos conceitos  

(ME,2004, p.101) 

Assim, definimos os seguintes objetivos de estudo: 

 Ensinar as propriedades do ar (O ar tem peso, movimento e densidade); 

 Valorizar o património cultural (jogos tradicionais e as festas populares); 

 Promover a utilização das TIC; 

 Promover a interdisciplinaridade; 

 Desenvolver a literacia científica; 

 Proporcionar dinâmica entre professor-aluno e aluno-aluno; 

 Verificar as TIC como recursos didáticos no desenvolvimento de atividades práticas-

experimentais; 

 Fomentar a confiança, o respeito e a partilha de saberes entre as crianças, 

nomeadamente entre os elementos de cada grupo; 

 Desenvolver hábitos de pesquisa. 

Neste contexto, a proposta pedagógica-didática em contexto de ensino formal, foi 

desenvolvida em três sessões (tabela nº 4). 
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Tabela nº 4 - Calendarização das três sessões pedagógicas 

Sessões Datas Dia da semana Período 

1ª “A magia do Ar” 25 de maio de 2016 Quinta-Feira 
14:00 

às 
16:00 

2ª “Brincar com o Vento” 26 de maio de 2016 Sexta-Feira 

3ª “Hoje, festejamos o S. João” 2 de junho de 2016 Quinta-Feira 

Fonte: Própria 

3.4. Desenvolvimento da proposta pedagógica-didática 

Ao longo das três sessões foram utilizadas as seguintes estratégias de ensino e 

aprendizagem: atividades práticas experimentais e as TIC. 

Ao desenvolver as diferentes atividades nas três aulas, têm como objetivos: 

 Desenvolver a autonomia; 

 Estimular o respeito pelo outro, a interajuda e o saber-fazer; 

 Capacitar para o trabalho em grupo e individual; 

 Proporcionar um ambiente estimulante que propicie do desenvolvimento do espirítico 

crítico e criativo; 

 Desenvolver a motricidade fina (manipulação dos materiais); 

 Desenvolver o gosto pelos jogos e costumes tradicionais; 

 Despertar o interesse na manipulação de diferentes materiais. 

Estas atividades focaram-se, essencialmente, na interdisciplinaridade entre as áreas 

curriculares de “Estudo do Meio” e da “Matemática”. Analisa-se de seguida os programas 

referentes a estas áreas curriculares atendendo ao enquadramento do tema deste estudo. 

No programa da área curricular da “Matemática” (2013) consideramos o domínio, os 

conteúdos curriculares e as competências a desenvolver, no âmbito desta prática pedagógica- 

-didática (tabela nº5). 

Tabela nº 5 - Programa da área curricular da Matemática para o 2ºano do 1º CEB (ME, 2013, pp.8-9) 

 Fonte: Própria 

Domínio Conteúdo Competências a desenvolver 

Números e 
operações 

 

“Adição e Subtração” 
(p.8) 

- Cálculo mental: somas de números de um algarismo, 
diferenças de números até 20, adições e subtrações de 10 e 
100 a números de três algarismos; 
- Adições cuja soma seja inferior a 1000; 
- Subtrações de números até 1000; 
- Problemas de um ou dois passos envolvendo situações de 
juntar, acrescentar, retirar, comparar ou completar. 

“Multiplicação” (p.8) - Tabuadas do 2, 3, 4, 5, 6 e 10 
“Geometria 
e medida” 

“Medida” (9) - Área (medidas de área em unidades não convencionais) 
- Massa (pesagens em unidades não convencionais) 
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No âmbito do programa da área curricular de “Estudo do Meio” (2004), estão 

referenciados três objetivos gerais fundamentais no âmbito da temática referida anteriormente: 
 

1 — Estruturar o conhecimento de si próprio, desenvolvendo atitudes de autoestima 

e de autoconfiança e valorizando a sua identidade e raízes;  

3 — Identificar os principais elementos do Meio Social envolvente (família, escola, 

comunidade e suas formas de organização e atividades humanas) comparando e 

relacionando as suas principais características;  

10 — Reconhecer e valorizar o seu património histórico e cultural e desenvolver o 

respeito por outros povos e culturas, rejeitando qualquer tipo de discriminação. 

(pp.103-104) 

 

No âmbito do tema “O ar” e na articulação com a área curricular de “Matemática” 

selecionamos os seguintes objetivos presentes no programa da área curricular do "Estudo do 

Meio” (tabela nº 6). 

Tabela nº 6 - Programa da área curricular de Estudo do Meio para o 2ºano do 1ºCEB (ME, 2004, 

pp.111-124) 

Bloco Alínea Objetivos 

Bloco 2- À 
descoberta dos outros 

e das instituições 

1. O passado próximo 
familiar (p.111) 

- Reconhecer datas e factos (aniversários, 
festas…); 
- Localizar, numa linha de tempo, datas e factos 
significativos. 

O Bloco 3 – À 
descoberta do 

Ambiente Natural 

2. Os aspetos físicos 
do meio local (p.116): 

- Reconhecer a existência do ar (realizar 
experiências) 
- Reconhecer o ar em movimento (vento, 
correntes de ar…) 

Bloco 5 – À 
descoberta dos 

Materiais e objetos 

2. Realizar 
experiências com o ar 

(p.124) 

- Reconhecer a existência do ar (balões, 
seringas…) 
- Identificar que o ar tem peso (usar balões e 
bolas com ar e vazios) 
- Experimentar o comportamento de objetos em 
presença de ar quente e de ar frio (objetos leves 
sobre um calorífero, balões de S. João…) 

Fonte: Própria 

 

Perante os programas referidos, foi elaborado o seguinte esquema conceptual de 

exploração didática para a proposta pedagógica-didática a desenvolver com o grupo de alunos 

(figura nº41): 
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i) Primeira sessão – “A magia do Ar” 

A primeira sessão consistiu em explorar as propriedades do ar, através de atividades 

práticas-experimentais: “Balança Mágica” e “Catavento”. 

O catavento3 é um jogo popular e tradicional, sendo constituído por uma haste, cuja 

extremidade é uma estrutura em papel com forma de moinho de vento. 

Ao longo desta aula pretendeu-se responder aos seguintes objetivos: 

 Utilizar as TIC; 

 Motivar as crianças para a temática a abordar – “O ar”; 

 Estimular a capacidade de descoberta; 

 Desenvolver a motricidade fina; 

 Verificar que o ar existe; 

 Analisar o conhecimento sobre as propriedades do ar.  

 Consolidar o conceito – O ar tem peso e Movimento; 

 Identificar as figuras geométricas; 

 Reconhecer e diferenciar as noções de cheio e vazio; 

 Consolidar conhecimentos acerca da temática; 

 

 

O Ar 

O ar existe 

Propriedades do ar 

Movimento Densidade 

Jogos tradicionais: 

- Construção do Catavento; 

- Construção do Papagaio. 

Festas Populares tradicionais: 

- Elaboração do Balão de S. João. 

3 "catavento", in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-2013, 
https://www.priberam.pt/dlpo/catavento [consultado em 16-02-2017]. 

Figura nº 41 - Esquema concetual de exploração didática – “O ar” 
Fonte: Própria 
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 Reconhecer o conceito de medida – Perímetro; 

 Estimular o cálculo mental de forma sequencial e não sequencial. 

Para que estes objetivos sejam alcançados, esta aula apresentou a seguinte sequência 

(figura nº42):  

 

 

 

 

 

O ar tem peso (propriedade do ar), foi conteúdo abordado pela professora titular de turma 

ao longo do segundo periodo letivo, seguindo a atividade do manual (figura nº43). Assim, 

consideramos que seria importante fazer uma atividade-prática de consolidação e foi neste 

contexo que desenvo-lvemos a "Balança Mágica". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apresentação 
do tema 

Conhecer as 
conceções 

alternativas 

Realização de 
atividades práticas-

-experimentais  

Discussão 
acerca das 
atividades 
realizadas 

Consolidação 
de 

conhecimentos 

Figura nº 42 - Sequência do ensino e aprendizagem na primeira sessão da prática pedagógica-didática 
Fonte: Própria 

Figura nº 43 - Propriedades do ar – “O ar tem peso?” 
Fonte: Manual escolar Estudo do Meio 2ºano, p.54 
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Esta aula iniciou-se com a projeção de um vídeo musical, através das TIC (figura nº44), 

cujo objetivo foi motivar as crianças para a aprendizagem da existência do ar, bem como as suas 

propriedades: O ar tem peso e o movimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesta atividade, entregou-se a cada aluno, a letra da música em suporte escrito (apêndice 

O). Assim, as crianças tiveram oportunidade de explorar e cantar a música. 

Esta motivação teve como objetivos: 

 Motivar as crianças; 

 Estimular a capacidade de descoberta. 

Após esta projeção, realizou-se uma breve discussão acerca da temática. Os objetivos 

presentes foram: 

 Verificar se a utilização das TIC (vídeo musical) facilitou a descoberta e a vontade de 

estudar a temática; 

 Verificar se os alunos identificavam as propriedades do ar, presentes no vídeo 

musical; 

 Verificar se os alunos conhecem as diversas propriedades do ar. 

Nesta sequência, para uma maior compreensão 

acerca da temática, foi entregue, a cada aluno, um balão. 

As crianças tiveram oportunidade de soprar os balões 

(figura nº45), verificando se o ar existe ou não. Com 

intuito de responder aos seguintes objetivos: 

 Reforçar o interesse acerca da temática; 

 Verificar que o ar existe. 

Figura nº 44 - O ar (O vento) de Vinicius de Moraes (projetado em sala de aula). 
Fonte: Própria 

Figura nº 45 - Aluno a soprar um balão 
Fonte: Própria 
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Neste momento, procedeu-se ao ensino de uma das propriedades do ar – “O ar tem peso”, 

através da atividade prática-experimental – “Balança Mágica” (figura nº46). Esta atividade teve 

como objetivos: 

 Consolidar o conceito – O ar tem peso; 

 Identificar as figuras geométricas (“Balança Mágica” e “Balão”); 

 Distinguir as noções de cheio e vazio; 

 Consolidar conhecimentos já lecionados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao longo desta atividade, os alunos foram questionados acerca da “Balança Mágica” e do 

“Balão”: - Qual é a figura geométrica dessa balança? 

- Qual é a figura geométrica do balão cheio? 

Para a realização desta atividade prática-experimental, a turma foi dividida em grupos de 

dois elementos. Cada grupo dirigiu-se para a “Balança Mágica” e colocavam cada balão nas 

respetivas extremidades da balança, comparando qual dos balões era o mais pesado ou o mais 

leve, esclarecendo os conceitos de cheio e vazio. 

Após esta atividade, os alunos foram questionados, se conheciam outros objetos onde 

fosse possível verificar a presença do ar. Estes ao responderem: “Eólicas” e “Manga da 

autoestrada”, e foram questionados acerca da função de cada um destes objetos, obtendo as 

seguintes respostas: “as eólicas, quando giram, produzem energia” e “a manga da autoestrada 

serve para ver em que direção está o vento”. 

Neste seguimento, procedeu-se à exploração das caraterísticas do catavento e, 

posteriormente, à construção deste material didático. Esta atividade prática-experimental, teve 

como objetivos: 

 Identificar a figura geométrica (quadrado); 

 Desenvolver a motricidade fina; 

 Abordar o conceito de medida – Perímetro; 

 Estimular o cálculo mental de forma sequencial e não sequencial; 

 Identificar a propriedade do ar – Movimento. 

Figura nº 46 - Jogo “Balança Mágica” – O ar tem peso 
Fonte: Própria 
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A atividade foi executada no seguinte modo:  

1º. Para uma melhor compreensão acerca dos procedimentos a executar, foi desenhado o 

plano do Catavento no quadro (figura nº47); 

 

 

 

 

 

 

 

 

2º. Foi entregue a cada aluno, um plano do catavento (figura nº48); 

 

 

 

 

 

 

 

 

3º. Os alunos foram questionados acerca da figura geométrica que representava o plano 

bem como a classificação dos lados deste plano; 

4º. Os alunos recortaram em torno do plano (figura nº49); 

 

 

 

 

 

 

 

 

5º. Os alunos pintaram o lado oposto do plano do Catavento; 

6º.  Recorrendo ao auxílio da régua, os alunos mediram cada lado (figura nº50); 

Figura nº 47 - Plano do catavento registado no quadro 
Fonte: Própria 

Figura nº 48 - Plano de um catavento 
Fonte: Própria 

Figura nº 49 - Aluno recorta em torno do plano do catavento 
Fonte: Própria 
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7º. Sabendo que cada lado media 9cm, surgiram as seguintes questões: 

 Sabendo cada lado mede 9cm, qual é o perímetro deste plano? 

 Se este plano medisse, em cada lado, 10cm, qual seria o seu perímetro? 

 Se medisse 11cm, qual seria o perímetro desta figura? E se cada lado medisse 

12cm? 

 E se medisse 15cm em cada lado, qual seria o perímetro desta figura? 

8º. Os alunos recortaram o tracejado presente no plano; 

9º. Colam cada vértice no centro do plano; 

10º. Os alunos colocam cada pionés no centro do plano; 

11º. Para que este plano, em forma espiral, gire, coloca-se uma palhinha, para segurar o 

pionés e para esta gire livremente; 

12º. No final, para o pionés não se solte da palhinha, coloca-se um pouco de plasticina no 

bico deste material. 

Após a elaboração do catavento e a respetiva manipulação (figuras nº 51 e 52), foi 

entregue, a cada aluno, uma ficha de trabalho (apêndice P) acerca das propriedades do ar sobre a 

atividade prática-experimental – O catavento, referindo que teriam de resolve-la até à próxima 

sessão. Esta ficha teve como intuito consolidar os conhecimentos abordados ao longo desta aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nº 50 - Aluna mede os lados do plano do catavento 
Fonte: Própria 

Figura nº 51 - Toda a turma com o catavento elaborado. 
Fonte: Própria 
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ii) Segunda sessão – “Brincar com o vento” 

A segunda sessão consistiu em explorar as propriedades do ar, através da atividade 

prática-experimental: “Papagaio de Papel”. 

Ao longo desta aula pretendeu-se responder aos seguintes objetivos: 

 Estimular a concentração; 

 Treinar a memorização; 

 Estimular a criatividade; 

 Verificar se as TIC motivam os alunos para aprendizagens significativas; 

 Identificar a propriedade do ar – o movimento; 

 Desenvolver a literacia científica – propriedades do ar; 

 Desenvolver a motricidade fina; 

 Indicar as figuras geométricas (losango e retângulo). 

Para que estes objetivos sejam alcançados, esta aula apresentou a seguinte sequência 

(figura nº53):  

 

 

 

 

 

Esta sessão iniciou-se com a apresentação, em suporte digital, da história do “papagaio de 

papel” (figura nº54). A história retratava um papagaio pirata que partiu a asa e tenta arranjar 

diversas alternativas para conseguir voar novamente (apêndice Q). 

Apresentação do 
tema 
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experimentais  

Discussão acerca 
das atividades 

realizadas 

Figura nº 52 - Manipulação de um objeto popular: Aluno sopra sobre o catavento. 
Fonte: Própria 

Figura nº 53 - Sequência do ensino e aprendizagem na segunda sessão da prática pedagógica-didática 
Fonte: Própria 
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De seguida, realizou-se uma breve discussão acerca dos acontecimentos da história. No 

final, os alunos foram questionados acerca de como voa um papagaio de papel. 

Após esta discussão, remete-se novamente para projeção da história. Pois quando esta 

termina, uma das personagens (o pescador), sugere que alunos construam um papagaio de papel.  

A construção do papagaio realizou-se do seguinte modo: 

1º Foi entregue, a cada aluno, um desenho de uma das personagens da história - O Papel 

(apêndice R); 

2º Os alunos pintaram livremente o desenho do papagaio; 

3º Os alunos recortaram em torno do desenho; 

4º A turma foi dividida em grupos constituídos por dois elementos; 

5º Foi entregue, a cada grupo, um plano com uma estrutura de um losango, em papel 

crepe. Neste momento das crianças foram questionadas estrutura geométrica que 

representa este plano; 

6º Os alunos colam as palhinhas em torno de cada lado do losango (papagaio de papel), 

e de forma perpendicular, para obter uma estrutura resistente; 

7º Foi entregue, a cada grupo, pequenos retângulos de papel, em que os alunos foram 

questionados acerca de que figura geométrica representava nos pequenos papeis 

crepe; 

8º Com estes pedaços de papel, e com o auxílio de um cordão, os alunos entrelaçaram os 

pedaços no cordão, formando a “cauda” do papagaio de papel (figura nº55); 

 

Figura nº 54 - História “Papagaio de Papel” 
Fonte: Própria 
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Figura nº 55 - Aluna a elaborar a “cauda” do papagaio de papel. 
Fonte: Própria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9º Na parte oposta da colagem das palhinhas, os alunos colam os papagaios que 

pintaram anteriormente (figura nº56). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após a construção do papagaio de papel (figura nº57), os alunos dirigiram-se para o 

recinto exterior da escola - recreio (figuras nº58 e 59), onde tiveram oportunidade de manipular 

livremente este objeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nº 56 - Aluno cola o papagaio que pintou. 
Fonte: Própria 

Figura nº 57 - Toda a turma terminou de elaborar o papagaio de papel 
Fonte: Própria 
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iii) Terceira sessão – “Hoje, festejamos o S. João” 

Esta última sessão, pretendeu consolidar as aprendizagens ocorridas sobre as 

propriedades do ar. Com esta finalidade desenvolveu-se a atividade prática-experimental: 

Construção do Balão de S. João. 

Ao longo desta aula pretendeu-se responder aos seguintes objetivos: 

 Verificar se as TIC constituía um recurso didático adequado ao ensino e aprendizagem 

das propriedades do ar;  

 Consolidar conceitos abordados nas aulas anteriores; 

 Verificar as aprendizagens sobre as propriedades do ar; 

 Identificar a propriedade do ar – Densidade; 

 Desenvolver a motricidade fina; 

 Estimular o sentido de orientação; 

 Identificar a figura geométrica (quadrado); 

 Valorizar os jogos/festas tradicionais; 

 Despertar a curiosidade pelo património cultural; 

 Identificar épocas festivas (Santos Populares); 

 Reconhecer hábitos e costumes dos Santos populares (S. João) 

 Proporcionar vivências Culturais; 

 Valorizar o património Cultural; 

 Preservar os hábitos e costume tradicionais. 

Figura nº 58 - Alunos a dirigirem-se para a parte 
exterior da instituição. 

Fonte: Própria 

Figura nº 59 - Alunos a manipularem livremente 
o papagaio de papel. 

Fonte: Própria 
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Para que estes objetivos sejam alcançados, esta aula apresentou a seguinte sequência 

(figura nº60):  

 

 

 

 

 

Esta sessão iniciou-se com uma breve discussão acerca dos acontecimentos das aulas 

anteriores, sendo também abordado o património cultural regional e nacional. Neste contexto, os 

alunos foram questionados sobre:  

 Recordam o nome das atividades que já trabalhamos sobre o ar? 

 Conhecem outros jogos/brincadeiras que os vossos avós vos tenham ensinado? 

 Que festas populares temos neste mês (estávamos no mês de junho)? 

Após estas conceções prévias, procedeu-se ao ensino das festas populares e quando se 

festejam – Santos Populares: S. António, S. João e S. Pedro. Para uma maior compreensão 

acerca deste conteúdo, realizou-se o registo no quadro (figura nº61). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Optamos por enquadrar esta abordagem da “densidade do ar” nas festas populares de S. 

João. Assim, os alunos foram questionados sobre: 

 Sabem porque se festeja esta data – o dia de S. João? 

 Sabem qual o local original desta tradição? 

 Sabem quais as práticas/costumes destes festejos? 

Apresentação do 
tema 

Conhecer as 
conceções 
alternativas 

Realização de 
atividades práticas-

experimentais  

Vivênciar costumes 
tradicionais 

Figura nº 60 - Sequência do ensino e aprendizagem na terceira sessão da prática pedagógica-didática 
Fonte: Própria 

Figura nº 61 - Registo no quadro acerca dos Santos Populares 
Fonte: Própria 
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Após conhecer as conceções dos alunos, foi-lhes esclarecido que este dia está relacionado 

com o solstício de verão – a transição da estação da primavera para a estação do verão, sendo 

esta noite a mais curta do ano – dia 24 de junho. E de seguida esclareceu-se os costumes deste 

dia: sardinha assada, martelo de S. João, manjerico e o Balão de S. João. 

Ao ser referido o balão de S. João, questionou-se como este se movimenta. Neste 

momento foi explicado uma das propriedades do ar – Densidade do ar, em que o ar frio desce e 

o ar quente sobe. Com o auxílio das TIC, foi projeto um vídeo em que exemplifica o lançamento 

de um balão de S. João. Como consolidação, fez-se o registo no quadro (figura nº62). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após a caraterização do balão de S. João, procedeu-se à construção deste objeto, através 

da técnica origami. 

O origami 4, de origem japonesa, é a técnica de dobrar papel para lhe dar forma de 

animal, flores ou outros objetos. 

Esta atividade teve como objetivos: 

 Consolidar os conceitos sobre as propriedades do ar; 

 Identificar a propriedade do ar – Densidade (ar frio e ar quente); 

 Identificar a figura geométrica (quadrado). 

 Desenvolver a motricidade fina; 

 Estimular o sentido de orientação. 

Na construção do balão de S. João seguiram-se as seguintes fases: 

1º. Foi entregue, a cada aluno, uma folha com as dobras definidas. Neste momento os 

alunos foram questionados acerca da figura geométrica que representava a folha; 

 

 

4 "origami", in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-2013, 
https://www.priberam.pt/dlpo/origami [consultado em 16-02-2017]. 

Figura nº 62 - Propriedades do ar: Ar quente e ar frio 
Fonte: própria 

https://www.priberam.pt/dlpo/origami
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2º. Os alunos seguiram as instruções da sequência das dobras (figura nº63); 

 

 

 

 

 

 

 

 

3º. Os alunos sopraram para dentro do papel para obter a forma de uma Balão de S. João 

(figura nº64). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste contexto, com o auxílio da fita-cola e de um cordão, os balões (figura nº65) foram 

colados no cordão e pendurados pelo espaço, com o intuito de decorar a sala de aula (figura 

nº66), como nas festas populares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nº 63 - Elaboração do origami – balão de S.João. 
Fonte: Própria 

Figura nº 64 - Os alunos sopram para obter a forma do balão de S. João 
Fonte: Própria 

Figura nº 65 - Todos os origami – balão de S. João, 
elaborados pela turma. 

Fonte: Própria 

Figura nº 66 - Todos os origami – balão de S. 
João, elaborados pela turma. 

Fonte: Própria 
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O que é o ar? 

"Oxigénio"; 

"É o que respiramos". 

Para que serve o ar? "Para viver". 

Só para nós vivermos? "Não, os animais e as plantas". 

Como é o ar? 

"Não tem forma"; 

"Não tem cheiro"; 

"Tem peso"; 

"Ocupa espaço". 

No final, como consolidação de conhecimentos, recorrendo ao auxílio das TIC, foi 

projetada uma música dos Santos Populares. Com este momento, pretendia-se: 

 Proporcionar vivências Culturais; 

 Valorizar o património Cultural; 

 Preservar os hábitos e costume tradicionais. 

3.5. Discussão e Resultados 

i) Primeira sessão – “A magia do ar” 

Esta sessão iniciou-se com visualização de um vídeo musical. Os alunos, ao visualizarem 

este vídeo, descobriram rapidamente a temática – “ O ar”. Assim, verificou-se que a utilização 

das TIC, motivaram os alunos para a descoberta do tema. 

Posteriormente, ao longo da discussão observou-se a interação entre professor-aluno, 

sendo esta dinâmica crucial em sala de aula. Segundo Silva e Caldas (2002), um bom 

relacionamento com o professor proporciona um melhor desenvolvimento do aluno, 

possibilitando uma maior dinâmica dentro da sala de aula.  

Nesta atividade, os alunos responderam às seguintes questões, relacionadas com a 

temática (figura nº67): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura nº 67 - As conceções prévias dos alunos 
Fonte: Própria 
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Com esta atividade, foi possível verificar que os alunos se encontram motivados e que 

reconhecem as diversas características e propriedades do ar. 

No que concerne à atividade prática-experimental “Balança Mágica”, os alunos 

reconheceram as figuras geométricas (triângulo e círculo), bem como verificaram que existiam 

balões cheios, embora uns mais cheios que outros e, consequentemente, consolidaram 

conhecimentos acerca da propriedade do ar abordada – O ar tem peso. 

Após este momento, os alunos foram questionados, acerca da existência de outros 

objetos, onde também seja possível verificar a presença do ar. Neste contexto, os alunos 

responderam “Eólicas”, “Manga da autoestrada” e “Catavento”, em que estes salientaram, que o 

movimento das eólicas gera energia e que a “manga da autoestrada serve para ver em que 

direção está o vento”. 

Ao abordar as caraterísticas do Catavento, procedeu-se à construção deste jogo 

tradicional. 

Os jogos tradicionais revelam momentos de diversão para as crianças. Deste modo, o 

processo de ensino e aprendizagem deve proporcionar estes momentos para que os alunos se 

possam adaptar à sociedade, e ajuda-los na educação e na aquisição de valores, através de um 

ambiente mais agradável e atraente. 

Neste contexto, Contradanças (s/d cit. por Cabral, 1991) considera que os 

educadores/professores devem ajudar a preservar os Jogos Tradicionais, promovendo-os de 

forma moral e cívica e transmitir o seu conhecimento aos alunos, como valores culturais.  

Perante o que foi referido anteriormente, será necessário desenvolver estratégias para 

obter um maior envolvimento lúdico das crianças, respeitando as diferentes idades, as 

assimetrias sociais e o contexto sociocultural das mesmas. 

Ao longo da construção desta atividade prática-experimental – “Catavento”, os alunos 

identificaram a figura geométrica correspondente ao plano (quadrado) e desenvolveram a 

motricidade fina ao recortarem, pintarem e elaborarem esta atividade. Foi igualmente possível 

proporcionar o desenvolvimento do cálculo mental. 

O cálculo mental desenvolve nas crianças qualidades de ordem, de lógica, de reflexão, de 

memória e de concentração, contribuindo para a formação a nível intelectual proporcionando 

ferramentas para efetuarem cálculos simples sem recurso a ajuda escrita. Segundo Buys (2001), 

o cálculo mental permite à criança calcular livremente, sem restrições, permitindo-lhe 

desenvolver novas estratégias de cálculo ou usar números de referência e estratégias que já 

possui.  

Para estimular o cálculo mental, os alunos foram questionados acerca da soma total dos 

lados do quadrado, sabendo que cada lado media 9cm, e todos responderam corretamente 
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(36cm), em seguida também se questionou a designação e a definição desta medida, e os 

mesmos responderam (perímetro), apesar de demonstrarem alguma dificuldade na mesma. 

Neste momento foi possível verificar que os alunos reconhecem o conceito de medida – 

Perímetro. 

As metas curriculares da área curricular da Matemática (ME, 2012, p.13), presentes no 

domínio da geometria e medida referem que é necessário saber “identificar o perímetro de um 

polígono como a soma das medidas dos comprimentos dos lados, fixada uma unidade”. 

Nesta atividade os alunos foram questionados acerca do perímetro: 

 Se cada lado medisse 10cm? 

 Se cada lado medisse 11cm? 

 Se cada lado medisse 12cm? 

Todos os alunos responderam corretamente. Mas, quando foram questionados acerca do 

perímetro da figura: 

 Se cada lado medisse 15cm? 

Só apenas um aluno participou, no entanto este respondeu acertadamente – 60cm.  

Neste momento, verificou-se que os alunos efetuam cálculos mentais de operações 

básicas de forma sequencial, revelando dificuldades, no que concerne ao cálculo mental não 

sequencial. 

Após a construção e manipulação do catavento, os alunos tiveram que resolver em casa, 

uma ficha de trabalho e apresentá-la na aula seguinte. 

Nesta ficha, apesar de a turma ser constituída por 26 alunos, apenas 21 elementos a 

entregaram. Após a análise desta ficha, os resultados foram os seguintes: 

Nestas primeiras quatro perguntas (tabela nº 7), verificou-se que os alunos responderam 

corretamente às perguntas de interpretação do texto, neste caso a letra da música – “O ar”.  

Tabela nº 7 - Análise das primeiras perguntas da ficha de trabalho 

Assunto Pergunta 

Interpretação do texto 

(anexo 1) 

1 – Qual é o título do texto? 

2 – Completa 

3 – Como se chama o ar quando o sopro está fraco 

4 – Como se chama o ar quando o sopro está forte? 

Fonte: Própria 

Nesta ficha de trabalho, foram notórias as dificuldades à resolução das alíneas presentes 

na pergunta nº 5. 
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Observando a figura nº68, a maioria dos alunos souberam identificar claramente “os 

cataventos”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na figura nº69, apesar das diversas respostas por parte do aluno, verifica-se que a turma 

identificou o que será necessário para que o catavento se mova. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86% 
(18 alunos) 

5% 
(1 aluno) 

9% 
(2 alunos) 

Cataventos 

Vira ventos 

Ventoinhas 

Figura nº 68 - Como se chamam estes objetos? (pergunta nº 5.1 da ficha de trabalho) 
Fonte: Própria 

Figura nº 69 - O que é preciso fazer para estes objetos se movam? (pergunta nº 5.2 da ficha de trabalho) 
Fonte: Própria 

24% 
(5 alunos) 

9% 
(2 alunos) 

33% 
(7 alunos) 

29% 
(6 alunos) 

5% 
(1 aluno) 

É preciso soprar. 

É preciso soprar ou estar vento. 

É preciso fazer/estar vento. 

É preciso ar. 

É preciso ar e vento. 
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10% (2 alunos) 

5% (1 aluno) 

5% (1 aluno) 

20% (4 alunos) 

5% (1 aluno) 

20% (4 alunos) 

5% (1 aluno) 

5% (1 aluno) 

5% (1 aluno) 

5% (1 aluno) 

5% (1 aluno) 

5% (1 aluno) 

5% (1 aluno) 
0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

Pequeno Grande Igual 

Porque gira mais vezes e produz mais energia. 

Porque faz mais vento. 

Porque  maior roda menos vezes e o menor roda mais. 

Porque é mais leve. 

Porque tem as folhas menores e mantêm-se mais tempo a girar. 

Porque dá mais voltas. 

Porque dá mais vento. 

Porque é maior. 

Porque move mais ar. 

Porque o cata vento maior apanha mais vento e o catavento menor apanha menos vento. 

Porque para que ele se mova é preciso mais vento. 

Porque é maior e pode fazer mais vento. 

Porque os cataventos giram com o vento, não servem para criar vento. 

Deste modo, observa-se que o catavento é considerado um material manipulável, sendo 

este um objeto lúdico, dinâmico e intuitivo, como refere Reys (1996 cit. Camacho, 2012), pois 

os materiais manipuláveis são “objetos ou coisas que o aluno é capaz de sentir, tocar, manipular 

e movimentar. Podem ser objetos reais que têm aplicação no dia-a-dia ou podem ser objetos que 

são usados para representar uma idéia” (Passos, 2004, p.5 cit. Camacho, 2012, pp.24-25), 

proporcionando uma estratégia de ensino.  

Ao analisar a figura nº70, observou-se que 70% dos alunos (14 elementos), referem que o 

catavento pequeno é o que gera mais energia. Sendo que as três justificações mais recorrentes 

foram: “Porque gira mais vezes e produz mais energia”, “Porque é mais leve” e “Porque dá mais 

voltas”. Perante os resultados obtidos, verificou-se a importância da ficha de trabalho no que 

concerne à consolidação de conhecimentos. 

 

  

Figura nº 70 - Se soprarmos os dois ao mesmo tempo, para ti qual deles gera mais vento? Porquê? 
 (pergunta nº 5.3 da ficha de trabalho) 

Fonte: Própria 
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ii) Segunda Sessão - “Brincar com o vento” 

Nesta sessão, utilizando como recuso as TIC, os alunos visualizaram a história “Papagaio 

de Papel”. No final desta, são projetas as seguintes questões com respostas de escolha múltipla 

(tabela nº8): 

Tabela nº 8 - Perguntas de interpretação da história “Papagaio de Papel” e respetivas respostas dos 

alunos 

Pergunta Opções: Resposta dos alunos 

O que aconteceu ao papagaio de papel? 

a) Partiu o bico 

b) Ficou verde 

c) Partiu a asa 

c) Partiu a asa 

Quantos piratas estavam no barco? 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

c) 3 

O papagaio tentou voar com a ajuda de 

que objeto? 

a) Bola 

b) Balão 

c) Papel 

b) Balão 

O que aconteceu ao balão? 

a) Esvaziou 

b) Furou 

c) Fugiu 

b) Furou 

Quem ajudou o papagaio? 

a) O pirata 

b) O pescador 

c) Ninguém o ajudou 

b) O pescador 

Quantos meninos estavam a brincar 

com o papagaio de papel? 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

b) 2 

Estes meninos eram ________ do 

pescador 

a) Filhos 

b) Sobrinhos 

c) Primos 

a) Filhos 

Como é que o pescador fez para ajudar 

o papagaio? 

a) Construiu um barco 

b) Construiu uma casa 

c) Construiu um 

papagaio de papel 

c) Construiu um 

papagaio de papel 

Que figura geométrica representa o 

papagaio? 

a) Triângulo 

b) Losango 

c) Retângulo 

b) Losango 

Fonte: Própria 
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Após este momento, foi possível verificar que os alunos estiveram atentos, uma vez que 

responderam corretamente a estas questões. Assim, podemos afirmar que o recurso utilizado 

para apresentar esta história, foi crucial na motivação dos alunos. 

Com a presença das TIC, os ambientes educacionais incorporam o aspeto virtual que 

transcende o tempo, a proximidade, a localização geográfica, a diversidade cultural e linguística. 

Uma vez que o mundo se encontra em constante transformação, as pessoas sentem a 

necessidade de se manterem atualizadas, em aprendizagem constante, de estarem online (em 

linha) e poderem atuar no momento necessário. 

O uso das tecnologias proporciona aprendizagens ricas, complexas e diversificadas, uma 

vez que tanto a informação como a dimensão interativa são assumidas pelos indivíduos que 

usam estas ferramentas. Competindo assim, aos professores adquirirem conhecimentos para 

poderem utilizar estas tecnologias, concentrando-se na criação, na gestão e na regulação de 

situações de aprendizagem. 

Deste modo, as TIC devem ser utilizadas, como ferramentas de apoio ao processo de 

ensino e aprendizagem.  

Posteriormente, os alunos responderam à seguinte questão:  

 O que é preciso para o papagaio de papel voar? 

As respostas foram as seguintes:  

 “Força”; 

 “Vento”. 

Neste momento, verificou-se que os alunos estavam recetivos para novas aprendizagens, 

no que concerne à propriedade do ar – O movimento. 

Assim, procedeu-se à próxima atividade prática-experimental – Construção do papagaio 

de papel. 

Nesta atividade foi planeada, como primeira etapa, a elaboração de um plano, obtendo 

uma estrutura de losango (apêndice S). No entanto, esta tarefa não foi aplicada deste modo, 

devido à faixa etária em que os alunos se encontram e, consequentemente, à limitação da 

motricidade fina que estas idades apresentam. Assim, com o auxílio da professora titular 

Madalena Cabral, foi entregue um plano, já estruturado, a cada par de alunos e só depois se 

procedeu à construção do papagaio de papel. 

Quando se realizou o oitavo procedimento da execução desta atividade – “Com estes 

pedaços de papel, e com o auxílio de um cordão, os alunos entrelaçam os pedaços no cordão, 

formando a “cauda” do papagaio de papel”, verificou-se, novamente, dificuldades com a 

motricidade fina, típico desta idade. 
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Segundo Borges (2014), o desenvolvimento da motricidade tem um papel importante na 

aquisição de competências escolares, tais como na manipulação de materiais, no qual podem ser 

aplicados no âmbito das diversas áreas curriculares, proporcionando momentos de descoberta e 

o gosto pelo saber, frisando a interdisciplinaridade. 

Após a construção do papagaio de papel (ver figura nº57), os alunos dirigiram-se para o 

recinto exterior da escola – recreio (ver figuras nº58 e 59), onde tiveram oportunidade de 

manipular este objeto livremente. Neste momento foi possível observar que, para alguns dos 

alunos, era a primeira vez que estavam a realizar e vivenciar este tipo de brincadeira, que fazia 

parte das práticas das crianças no passado. 

Segundo Borges (2014), as atividades de exploração (ver figura nº57) e de experiências 

em grupo, como os jogos tradicionais, são cada vez mais escassas na realidade. No entanto, é 

necessário salientar que, atualmente, exige-se cada vez mais estratégias e materiais que facilitem 

o ensino e aprendizagem em sala de aula. 

O material didático é como “qualquer instrumento útil ao processo de ensino e 

aprendizagem” (Lorenzato, 2006, p. 18). Este material pode ter duas interpretações: “uma delas 

refere-se ao palpável, manipulável e a outra, mais ampla, inclui também imagens gráficas” 

(idem, pp. 22-23). 

Assim, os materiais didáticos podem desempenhar várias funções, dependendo do 

objetivo a que se prestam: apresentar um assunto, motivar os alunos, auxiliar a memorização de 

resultados e facilitar a redescoberta.  

Após a manipulação do papagaio de papel, os alunos dirigiram-se, novamente, para a sala 

de aula. Neste momento os alunos referem que o papagaio de papel raramente voou, segundo 

estes, a justificação plausível por não voar foi: “Não havia vento”. 

Assim, os alunos ao referirem que o papagaio de papel não voou, devido às condições 

atmosféricas (não havia vento), verificou-se que estes aprenderam os conceitos abordados ao 

longo destas duas sessões. 

iii) Terceira sessão – “Hoje, festejamos o S. João” 

Esta aula inicia-se com uma breve discussão acerca dos acontecimentos das aulas 

anteriores, sendo também abordado o património cultural regional e nacional. 

Ao longo desta discussão verificou-se que os alunos compreenderam os conteúdos 

abordados nas aulas anteriores: o ar existe e apresenta as seguintes propriedades: o tem peso e o 

movimento. 

No que concerne às questões referentes ao património cultural, os alunos identificaram o 

catavento e papagaio de papel, como jogos tradicionais. Alguns dos alunos reconheceram as 
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festas populares como “festas de verão”, salientando que estas são apelidadas de “festas dos 

Santos Populares”, dando como exemplo “festa de S. João”, e referiram hábitos e costumes de 

algumas festas, como a “sardinha” e as “músicas populares”. No entanto, não souberam 

justificar a existência destas épocas festivas. 

Após estas conceções, procedeu-se à clarificação destes costumes e hábitos tradicionais, 

como o balão de S. João. 

Ao se referir um dos hábitos da festa popular de S. João – Balão de S. João, procedeu-se à 

visualização de um vídeo (recurso TIC) que retrata o lançamento deste objeto. Neste, os alunos 

tiveram oportunidade de verificar uma das propriedades do ar – Densidade. Deste modo, 

clarificou-se esta propriedade, em que os alunos revelaram ter adquirido rapidamente este 

conceito: o ar frio desce e o ar quente sobe. 

De seguida, construiu-se um balão de S. João, utilizando a técnica origami. Ao referir-se 

esta técnica, observou-se que, para a maioria dos alunos, era desconhecida. 

Quando foi entregue o papel de lustro a cada aluno, estes foram questionados: 

 Qual a figura geométrica que está representada nessa folha? 

Todos os alunos souberam identificar corretamente – “quadrado”. 

Como já referido anteriormente, os alunos, nesta faixa etária revelam dificuldades de 

apreensão na motricidade fina, assim estes aplicaram esta técnica já com as dobras definidas. 

Ao executarem as dobras do balão de S. João, verificou-se que os alunos têm uma grande 

aptidão sequencial. 

Após a construção deste material didático, procedeu-se à decoração da sala com estes 

objetos e, de seguida, com auxílio das TIC, foram projetadas músicas dos Santos Populares. 

Este momento, proporcionou a consolidação de conhecimentos, bem como as vivências 

culturais e valorização e preservação dos hábitos e costumes populares tradicionais, pois para 

alguns alunos deste grupo, era a primeira vez que vivenciavam este ambiente. 

3.6. Considerações Finais 

No presente estudo, recorremos à metodologia IA para responder ao seguinte problema:  

Será que ensino das propriedades do ar, partindo de atividades populares tradicionais, 

com o auxílio das TIC em sala de aula, promove aprendizagens significativas? 

Quando se pretende ensinar conteúdos curriculares, não basta apenas ter literacia 

científica. Pois, para lecionar também é necessário investigar estratégias que facilitem no 

processo de ensino e aprendizagem.  
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Segundo Vieira e Vieira (2005), as estratégias de ensino e aprendizagem assumiram 

maior destaque desde que se tornaram elemento integrante do processo educativo, 

fundamentalmente para propiciar a realização de aprendizagens por parte dos alunos. 

O conteúdo curricular que se lecionou ao longo do desenvolvimento da proposta 

pedagógica-didática, foi “O ar”. 

O ar é fundamental para a nossa sobrevivência, é por isso que se encontra em todo lado. 

Segundo Meiani (2002), Abreu, Bastos, Zerbone e Alves (2013), o ar apresenta várias 

propriedades:  

 O ar ocupa espaço;  

 O ar tem peso;  

 O ar tem força (exerce pressão); 

 O ar é expansível; 

 O ar quente é mais leve; 

 O vento (movimento do ar) gera energia. 

Para que estes conteúdos sejam lecionados é necessário utilizar recursos que motivem os 

alunos nas aprendizagens. Esta motivação é crucial para aprendizagens significativas. 

Para abordar a presente temática, as estratégias utilizadas foram atividades práticas- 

- experimentais com recurso às TIC. As atividades práticas experimentais foram: “Balança 

Mágica” e a construção do Catavento, do Papagaio e do Balão de S. João. 

Nestas atividades utilizaram-se materiais manipuláveis. Segundo Serrazina (1991), estes 

materiais são "objectos, instrumentos que podem ajudar os alunos a descobrir, a entender ou 

consolidar conceitos fundamentais nas diversas fases da aprendizagem" (p. 37) 

No entanto, os materiais manipuláveis que empregamos neste estudo foram utilizados 

num contexto de valorização dos jogos/festas tradicionais. 

Segundo Baranita (2012) os jogos tradicionais fazem parte de uma cultura popular e são 

transmitidos de geração em geração de forma espontânea. Nestes podemos conhecer costumes, 

valores, formas de pensamento e ensinamentos de uma sociedade. 

Segundo Carvalho e Morais (2011), a utilização das TIC no ensino, constituem o pilar 

essencial para a aquisição, transmissão e até consolidação de conhecimentos, em todas as áreas 

curriculares que constituem o painel curricular do aluno. Estas tecnologias oferecem 

potencialidades indiscutíveis e essenciais para o sucesso educacional. 

Ao longo das três sessões foi possível verificar que ao utilizar as TIC nos diversos 

momentos, motivou os alunos nas aprendizagens que foram abordadas. Deste modo, verificou-

se que os conceitos a serem abordados das áreas curriculares do “Estudo do Meio” e da 
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“Matemática”, foram devidamente interiorizados. E que o recurso aos jogos/festas tradicionais 

para as atividades práticas-experimentais desenvolvidas promoveu-se a valorização e a 

preservação dos costumes e hábitos tradicionais. 

Mas será que estas estratégias de ensino e aprendizagem promoveram aprendizagens 

significativas? 

Verificou-se que ao longo das três sessões, ocorreram aprendizagens significativas. Pois, 

as atividades implementadas, não só motivaram os alunos como também atingiram os objetivos 

pretendidos. 

Nestas atividades, cujo conteúdo curricular lecionado foi “O ar e as suas propriedades”, 

os alunos tiveram oportunidade de vivenciar experiências culturais, que por vezes são 

esquecidas, bem como desenvolver o cálculo mental e a motricidade fina.  

Nas últimas duas sessões verificou-se uma progressão no desenvolvimento da 

motricidade fina, quando os alunos manipularam os diferentes materiais. 

No decorrer das sessões os alunos desenvolveram a autonomia, estimularam o respeito 

pelo outro, a interajuda e o saber-fazer, também exploraram o trabalho em grupo, onde tiveram 

a oportunidade de desenvolver o espirítico crítico e criativo. 

Em suma, a utilização das TIC na sala de aula foram um recurso didático valioso para 

atingir os objetivos pretendidos. Foi possível motivar os alunos, para a realização das diferentes 

atividades experimentais, e valorizar e preservar os hábitos e costumes tradicionais, 

promovendo-se assim o património cultural. 
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Conclusão 

Ao realizar as PES I e II, verificamos para as aprendizagens significativas, estão 

interligadas às estratégias de ensino escolhidas para os objetivos estabelecidos. 

 (…) ser professor é comprometer-se inteiramente com a escola em que está 

inserido e com o sistema educativo de que ele faz parte, em ordem a 

transformá-la numa autêntica comunidade educativa. Ser professor é também 

educar-se, crescer, desenvolver-se com os seus próprios alunos, com a sua 

escola  

(Alarcão e Tavares, 2007, p. 132) 

Ser professor é mais do que “dar aulas” e fazer planificações. É necessário que os alunos 

se sintam motivados e, consequentemente, maior a necessidade de conhecer os alunos e ter a 

necessária capacidade de adaptação aos constantes desafios do processo de ensino e 

aprendizagem. Mas o docente não pode apenas focar-se no aluno, pois também é necessário 

interagir com todo o meio envolvente, nomeadamente os encarregados de educação e família, 

pois todos estão envolvidos neste processo. 

Segundo Santos (2011), o professor, em contexto sala de aula, é um líder, como tal 

procura influenciar os seus alunos para que estes se interessem pelos conteúdos curriculares, que 

estejam com atenção, participem, apresentem comportamentos adequados e, consequentemente, 

obtenham bons resultados. Deste modo, verifica-se que para o sucesso de um aluno, um dos 

fatores é o professor, onde a escolha das estratégias a utilizar é crucial para obter bons 

resultados.  

Silva e Caldas (2002), refere que um bom relacionamento com o professor proporciona um 

melhor desenvolvimento do aluno, possibilitando uma maior dinâmica dentro da sala de aula.  

No entanto, a realização das PES, nem sempre foi fácil. Como foram utilizadas diversas 

estratégias, existiram momentos que nem tudo correu bem. Mas como refere o ditado popular, 

“com os erros é que se aprende”, ou seja, o erro quando é analisado poderá permitir evoluir no 

processo de ensino e aprendizagem. Concluindo, estas PES foram fundamentais. 

No entanto, para um bom desenvolvimento do aluno a nível escolar, não basta só interagir 

com o professor, também é necessário conhecer o meio envolvente. 

O âmbito de estudo da criança vai alargar-se aos outros, primeiramente aos 

que lhe estão mais próximos e depois, progressivamente, aos mais distantes 

no tempo e no espaço. 

(ME, 2004, p. 110) 
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Segundo o Programa da área curricular de “Estudo do Meio” (2004, p.101), “O meio 

local, espaço vivido, deverá ser o objecto privilegiado de uma primeira aprendizagem (…)”. 

Nesta etapa é crucial conhecer as caraterísticas de onde vive e a sociedade em que se insere para 

uma maior integração. 

Para que as crianças se integrem no meio envolvente é necessário conhecer a sua cultura, 

os hábitos e costumes. 

Atualmente, vivemos numa sociedade cada vez mais tecnológica, como tal o que é 

considerado tradicional, fica para segundo plano. 

Deste modo, compete ao sistema educativo não perder estes valores culturais. Aliás, o 

património cultural está inserido no programa da área curricular de “Estudo do Meio” 

promovendo e preservando os valores culturais/património cultural, bem como as caraterísticas 

do meio envolvente. As TIC, podem constituir recursos didáticos valiosos no processo de ensino 

e aprendizagem. E como o professor deverá ter presente, ao longo do seu percurso profissional, 

que é também um investigador, consideramos que a experiência de investigação que incluímos 

no terceiro capítulo nos permitiu uma aprendizagem enriquecedora na aplicação dos nossos 

conhecimentos adquiridos nas unidades curriculares referentes às didáticas específicas. 
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Apêndices 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndice A 

Plano de Atividades – Animais domésticos e a sua família 



 

 

 

 



 

PLANO DE SESSÃO 
PES I 

Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto da Guarda 

Prof. Orientador: Filomena Velho Educadora Cooperante: Amélia Grilo 

Aluna: Andreia Andrade Local de Estágio: Jardim de Infância das Lameirinhas 

Grupo: 4/5 anos Hora: Das 09:00 às 12:00 e das 14:00 às 16:00 

Tema: Animais Domésticos e sua família Data: 09/03/2015 a 11/03/2015 

Área de Conteúdo Objetivos Estratégias/Atividades Recurso Registo da atividade 

Área de expressão e 

comunicação 

 

Domínio da 

Linguagem oral e 

abordagem à escrita 

 

 

 

- Interiorizar os primeiros fonemas das 

palavras; 

- Adquirir o domínio da expressão e 

comunicação; 

- Escutar com atenção a história; 

- Fazer gestos e responder demonstrando 

que conhece a informação transmitida. 

- Leitura do conto: “O 

lobo e o cordeiro”. 

- Resumo e dramatização 

da história: “O lobo e o 

cordeiro” de La Fontaine; 

- Fantoches. 

- Fichas de trabalho; 

- Jogo da família dos 

animais. 

 

 

  



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndice B 

Plano de Atividades – Dia do Pai 

 

  



 

 



 

 

PLANO DE SESSÃO 
PES I 

Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto da Guarda 

Prof. Orientador: Filomena Velho Educadora Cooperante: Amélia Grilo 

Aluna: Andreia Andrade Local de Estágio: Jardim de Infância das Lameirinhas 

Grupo: 4/5 anos Hora: Das 09:00 às 12:00 e das 14:00 às 16:00 

Tema: Dia do Pai Data: 16/03/2015 a 18/03/2015 

Área de Conteúdo Objetivos Estratégias/Atividades Recurso Registo da atividade 

Área de expressão e 

comunicação 

 

Domínio da 

matemática 

 

 

 

-Desenvolver o sentido de número; 

- Reconhecer quantidades. 

- Jogo do dominó; 

- Jogos dos afetos 

- Ficha do dominó 

- História: “ Eu e o meu 

papá!” de A. Richie; 

- Jogo dos afetos; 

- Jogo do dominó; 

- Fichas de trabalho. 

- Fichas de trabalho; 

 

 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndice C 

Plano de Atividades  

Prevenir… para ser (prevenção rodoviária) 

 

  



 

 



 

 

PLANO DE SESSÃO 
PES I 

Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto da Guarda 

Prof. Orientador: Filomena Velho Educadora Cooperante: Amélia Grilo 

Aluna: Andreia Andrade Local de Estágio: Jardim de Infância das Lameirinhas 

Grupo: 4/5 anos Hora: Das 09:00 às 12:00 e das 14:00 às 16:00 

Tema: Prevenir… para ser (prevenção rodoviária) Data: 07/04/2015 e 08/04/2015 

Área de 
Conteúdo 

Objetivos Estratégias/Atividades Recurso Registo da 
atividade 

Área da Formação 

Pessoal e Social 

- Desenvolver a autonomia; 

- Estimular o respeito pelo outro, a interajuda e o saber-

fazer; 

- Capacitar a habilidade da criança para o trabalho em 

grupo e individual; 

- Proporcionar à criança um ambiente estimulante no qual 

esta possa desenvolver o espirítico crítico e criativo; 

- Interiorizar os valores e regras pertinentes para uma 

formação do individuo enquanto cidadão e enquanto peão; 

- Incorporar na criança a capacidade de reconhecer afetos 

positivos na interação social. 

- Colocar as crianças a 

circular sobre a estrada 

com a respetiva 

sinalização. 

Estrada com passadeiras: 

- Papel cenário; 

- Pincéis; 

- Tintas de guache; 

- Tesoura/X-ato; 

- Papel para plastificar; 

- Cola. 

- Estrada 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndice D 

Plano de Atividades - Bombeiros 

  



 

 



 

 

PLANO DE SESSÃO 
PES I 

Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto da Guarda 

Prof. Orientador: Filomena Velho Educadora Cooperante: Amélia Grilo 

Aluna: Andreia Andrade Local de Estágio: Jardim de Infância das Lameirinhas 

Grupo: 4/5 anos Hora: Das 09:00 às 12:00 e das 14:00 às 16:00 

Tema: Bombeiros Data: 20/04/2015 - 22/04/2015 

Área de Conteúdo Objetivos Estratégias/Atividades Recurso Registo da 
atividade 

Área de expressão e 

comunicação 

Domínio da Educação 

Artística 

Subdomínio da Música 

 

Conhecimento do 

Mundo 

 

- Reconhecer o som da sirene dos 

bombeiros; 

- Estimular a memória através da canção; 

- Explorar sons e ritmos; 

 

- Conhecer diferentes espaços e serviços; 

- Adquirir conhecimentos relativos à 

prevenção 

- Valorizar a profissão do bombeiro. 

 

 

- Canção “O Bombeiro”- 

Sónia e as profissões; 

 

 

- Visita de estudo aos 

bombeiros; 

- Visualização de um 

PowerPoint com as fotos da 

visita aos bombeiros. 

- Sinalização; 

- 2 Fichas de trabalho; 

- Lápis de cor; 

- Canção “O Bombeiro”- 

Sónia e as profissões; 

- PowerPoint; 

- Fotografias da visita ao 

quartel; 

- Retroprojetor 

- Desenho do 

quartel; 

 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndice E 

Visita de Estudo ao Quartel dos Bombeiros da Guarda 



 

  



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndice F 

Plano de Atividades – Dia da Mãe 

 

 

 

  



 

 



 

 PLANO DE SESSÃO 
PES I 

Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto da Guarda 

Prof. Orientador: Filomena Velho Educadora Cooperante: Amélia Grilo 

Aluna: Andreia Andrade Local de Estágio: Jardim de Infância das Lameirinhas 

Grupo: 4/5 anos Hora: Das 09:00 às 12:00 e das 14:00 às 16:00 

Tema: Dia da Mãe Data: 27/04/2015 a 29/04/2015 

Área de Conteúdo Objetivos Estratégias/Atividades Recurso Registo da 
atividade 

Área de expressão e 

comunicação 

Domínio da Educação 

Artística 

 

Subdomínio das Artes 

Visuais 

 

 

 

 

 

 

- Adquirir coordenação óculo-manual; 

- Estimular a motricidade fina 

 

- Desenho de partes da 

história (5anos); 

- Desenho do que mais 

gostaram na história (4anos); 

- Reconstrução do livro pelas 

crianças; 

- Picotar o postal do dia da 

mãe. 

- Projetor; 

- Cartolina; 

- Livro “Coração de mãe”; 

- Tesoura; 

- Cola; 

- Folhas brancas; 

- Lápis de cor; 

- Picotes 

- Canção do dia da mãe de 

Alda Casqueira Fernandes; 

- Esponja; 

- Poema. 

-Livro com 

desenhos das 

crianças; 

- Desenho. 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndice G 

Plano de Atividades – Corpo Humano (Dentição) 

 

 

  



 

 



 

 

PLANO DE SESSÃO 
PES I 

Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto da Guarda 

Prof. Orientador: Filomena Velho Educadora Cooperante: Amélia Grilo 

Aluna: Andreia Andrade Local de Estágio: Jardim de Infância das Lameirinhas 

Grupo: 4/5 anos Hora: Das 09:00 às 12:00 e das 14:00 às 16:00 

Tema: Corpo Humano (Dentição) Data: 04/05/2015 a 06/05/2015 

Área de Conteúdo Objetivos Estratégias/Atividades Recurso Registo da 
atividade 

Área de expressão e 

comunicação 

Domínio da Educação 

Artística 

Subdomínio da 

Dramatização 

 

 

 

 

- Fomentar a imaginação; 

- Reconhecer as diferentes personagens. 

- Teatro de fantoches (O 

consultório do Dr. Bocas). 

- Cartolina; 

- Goma-eva; 

- Cola quente; 

- Agrafador; 

- Livro do corpo humano; 

- Canção “lavar os dentes” da 

Escolinha de Música; 

- Lápis: 

- Ficha de 

trabalho. 

 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndice H 

Plano de Atividades – Percurso Pedestre: Sinalização 

 

  



 

 



 

 

PLANO DE SESSÃO 

PES I 
Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto da Guarda 

Prof. Orientador: Filomena Velho Educadora Cooperante: Amélia Grilo 

Aluna: Andreia Andrade Local de Estágio: Jardim de Infância das Lameirinhas 

Grupo: 4/5 anos Hora: Das 09:00 às 12:00 e das 14:00 às 16:00 

Tema: Percurso Pedestre: Sinalização Data: 18/05/2015 a 20/05/2015 

Área de Conteúdo Objetivos Estratégias/Atividades Recurso Registo da atividade 

Área de expressão 

e comunicação 

 

Domínio da 

Educação Artística 

Subdomínio da 

Dança 

 

 

 

- Estimular a lateralidade; 

- Orientar a nível espacial; 

- Desenvolver a coordenação motora; 

- Ampliar a capacidade de concentração 

e memorização. 

 

- Dançar ao ritmo da 

canção; 

 

 

 

- Canção “Vem que 

eu vou-te ensinar” 

do Panda e os 

Caricas; 

- Fichas de trabalho; 

- Desenho. 

 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndice I 

Plano de Atividades – Percurso Pedestre: Sinalização 
(continuação) 

  



 

 



 

 

PLANO DE SESSÃO 
PES I 

Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto da Guarda 

Prof. Orientador: Filomena Velho Educadora Cooperante: Amélia Grilo 

Aluna: Andreia Andrade Local de Estágio: Jardim de Infância das Lameirinhas 

Grupo: 4/5 anos Hora: Das 09:00 às 12:00 e das 14:00 às 16:00 

Tema: Percurso Pedestre: Sinalização (continuação) Data: 25/05/2015 a 27/05/2015 

Área de Conteúdo Objetivos Estratégias/Atividades Recurso Registo da 
atividade 

Área da expressão 

e comunicação 

 

Domínio da 

Educação Motora 

 

 

 

 

- Estimular o gosto pelos jogos 

tradicionais; 

- Desenvolver a lateralidade 

- Manipular objetos 

- Aumentar a coordenação motora; 

- Orientar a nível espacial; 

- Bowling 

- jogo de acertar no balão 

- Percurso no campus do IPG 

- Sinalização pedestre 

plastificada; 

- Arame; 

- Balões; 

- Rebuçados 

- Percurso no 

campus do IPG. 

 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndice J 

Plano de Aula 

Área Curricular do “Português” 

  



 

 



 

Plano de Aula 4 
PES II 

Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto da Guarda 

Prof. Orientador: Elisabete Brito Prof. Cooperante: Joaquim Emanuel Martins Pinto 

Aluna: Andreia Andrade  Local de Estágio: Escola Básica Espírito Santo 

Nível de Ensino: 1ºCiclo de Ensino Básico (1ºCEB) Data: 09/11/2015 

Turma/Grupo: 3º ano 
Tempo: 120 minutos – Português, 60 minutos – Matemática, 60 minutos – Estudo do 

Meio, 60 minutos – Expressão e Educação Físico-Motora 

Área/Tema Objetivos Descritores de desempenho Conteúdos Recursos Avaliação 

Português 

Oralidade 

 

 

 

 

Leitura e 

Escrita 

 

 

 

 

 

 

 Produzir um discurso oral 

com correção; 

 Compreender e expressar 

com clareza. 

 

 Desenvolver a consciência 

fonológica e operar com 

fonemas; 

 

 

 

 

 

 Usar a palavra com um tom de 

voz audível, boa articulação e 

ritmo adequado. 

 

 

 Reunir numa sílaba os 

primeiros fonemas de duas 

palavras, cometendo erros só 

ocasionalmente e 

apresentando um número 

significativo de respostas 

determinadas por uma 

 

 Diálogo; 

 Texto Poético – 

“Ratinho, gatarrão e 

Franganota”, de 

Alice vieira; 

 Variação do nome 

em género, número 

e grau; 

 Adjetivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 PowerPoint; 

 Dicionário; 

 Manual escolar; 

 Ficha de trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direta 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educação 

Literária 

 

 

 

 

 

 

 

 Monitorizar a compreen-são; 

 

 

 

 Relacionar o texto com 

conhecimentos anteriores e 

compreendê-lo; 

 Desenvolver o conheci-

mento da ortografia. 

 

 

 

 

 Ler textos literários; 

 

 Compreender o essencial 

dos textos escutados e lidos. 

 

 

codificação ortográfica; 

 Sublinhar as palavras 

desconhecidas, inferir o 

significado a partir de dados 

contextuais e confirmá‐lo no 

dicionário. 

 Relacionar intenções e 

emoções das personagens com 

finalidades da ação. 

 Escrever corretamente no 

plural as formas verbais, os 

nomes terminados em ‐ão e os 

nomes e adjetivos terminados 

em consoante. 

 

 Ler em voz alta, após 

preparação da leitura. 

 Reconhecer regularidades 

versificatórias (rima, sonori-

dades, cadência); 

 Confrontar as previsões feitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gramática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Relembrar a propriedades 

das palavras. 

 

 

 

 

 

 

sobre o texto com o assunto 

do mesmo; 

 Identificar, justificando, as 

personagens principais; 

 Fazer inferências (de tempo 

atmosférico, de estações do 

ano, de instrumento, de 

objeto); 

  Responder, oralmente e por 

escrito, de forma completa, a 

questões sobre os textos. 

 

 Identificar o nome próprio e 

comum; 

 Identificar as três conjunções 

verbais; 

 Reconhecer masculinos e 

femininos de radical diferente; 

 Formar o plural dos nomes e 

adjetivos terminados em ‐ão; 

 Formar o feminino de nomes e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

adjetivos terminados em ‐ão. 

Processos de Operacionalização: 

Português: 

O dia começa com uma pequena conversa com os alunos acerca dos acontecimentos do que vivenciaram ao longo do fim-de-semana. 

De seguida, a professora estagiária solicita, aos alunos, que abram o manual na página 40. Antes de iniciar a leitura, a mesma, questiona-os 

acerca do tipo de texto está presente na respetiva página – Texto Poético, após este momento é realizada a leitura do poema: numa primeira fase a 

professora estagiária lê o poema expressivamente e, à posteriori, as crianças realizam uma leitura silenciosa, em que posteriormente, cada criança 

lê uma estrofe. 

 Quando todas a crianças terminam de ler, realizam as atividades da página 41 e, através do exercício 5 da mesma página, a futura docente, 

com o auxílio do PowerPoint, explica os seguintes conteúdos: os Nomes. Para finalizar esta aula é entregue uma ficha de trabalho que consiste na 

consolidação de conhecimentos abordados ao longo da aula. 

Sumário: Português: Leitura e interpretação do poema: “Ratinho, gatarrão, passarito e franganota” de Alice Vieira. Resolução de exercícios. Ficha 

de trabalho: consolidação de conhecimentos (nomes). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndice K 

Ficha de Trabalho – Classe dos Nomes 

  



 

  



 

Nome:____________________________________ Data:________________________ 

 

 

  

 

 

Completa os quadros: 

 

 

 

  



 

 

 

 

 …no Plural 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 …no Singular 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndice L 

Plano de Aula 

Área Curricular da “Matemática” 

  



 

 

 



 

Plano de Aula 14 
PES II 

Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto da Guarda 

Prof. Orientador: Elisabete Brito Prof. Cooperante: Joaquim Emanuel Martins Pinto 

Aluno: Andreia Andrade  Local de Estágio: Escola Básica Espírito Santo 

Nível de Ensino: 1ºCiclo de Ensino Básico (1ºCEB) Data: 05/01/2015 

Turma/Grupo: 3º ano Tempo: 120 minutos – Matemática, 60 minutos – Português, 60 minutos – Estudo do 
Meio, 60 minutos – Apoio ao Estudo. 

Área/Tema Objetivos Descritores de desempenho Conteúdos Recursos Avaliação 

Matemática 

Números e 

Operações 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Multiplicar números na-

turais; 

 

 Efetuar divisões inteiras; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Saber de memória as tabuadas; 

 

 

 Efetuar divisões inteiras iden-

tificando o quociente e o resto 

quando o divisor e o quociente são 

números naturais inferiores a, por 

manipulação de objetos ou 

recorrendo a desenhos e 

esquemas.  

 Reconhecer que o dividendo é 

igual à soma do resto com o 

 

 

 

 Divisão exata; 

 Algoritmo da 

divisão; 

 Divisão não exata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jogos: 

- Rei da 

Multiplicação. 

- Rei da divisão. 

 Manual Escolar; 

 Livro de fichas de 

trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direta 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

produto do quociente pelo divisor 

e que o resto é inferior ao divisor.  

 Efetuar divisões inteiras com 

divisor e quociente inferiores a 

utilizando a tabuada do divisor e 

apresentar o resultado com a 

disposição usual do algoritmo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Processos de Operacionalização: 

Matemática: 

A aula inicia-se com a consolidação dos conhecimentos: numa primeira fase, a resolução de exercícios da multiplicação através de um jogo 

“Rei da Multiplicação”, e numa segunda fase, através dos mesmos exercícios, é aplicada a divisão através do jogo “Rei da Divisão” e o respetivo 

algoritmo. Neste seguimento, e para finalizar a consolidação de conhecimentos procede-se à correção dos exercícios da página 33 e 34 do livro de 

fichas bem como a página 75 do manual.  

Posteriormente, é explicada a divisão não exata, com o auxilio do manual escolar e do quadro interativo, após uma maior compreensão deste 

e esclarecimento de dúvidas, a professora solicita que resolvam os exercícios da 76. Quando todos terminarem procede-se à correção destes de 

forma coletiva. Como última tarefa, realizam os exercícios da página 35 do livro de fichas, pois esta consiste na consolidação de conhecimentos 

(divisão exata e divisão não exata, bem como, do respetivo algoritmo). 

Sumário: Matemática: Revisão da divisão exata e do algoritmo da divisão: O Rei da Multiplicação e o Rei da Divisão. A divisão não exata. 

Resolução de exercícios. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndice M 

Plano de Aula 

Área Curricular da “Expressão e Educação Físico-Motora” 

 

  



 

 



 

Plano de Aula 10 
PES II 

Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto da Guarda 

Prof. Orientador: Elisabete Brito Prof. Cooperante: Joaquim Emanuel Martins Pinto 

Aluna: Andreia Andrade  Local de Estágio: Escola Básica Espírito Santo 

Nível de Ensino: 1ºCiclo de Ensino Básico (1ºCEB) Data: 07/12/2015 

Turma/Grupo: 3º ano 
Tempo: 120 minutos – Estudo do Meio, 60 minutos – Matemática, 60 minutos – 

Português, 60 minutos – Expressão e Educação Físico-Motora 

Área/Tema Objetivos Descritores de desempenho Conteúdos Recursos Avaliação 

Expressão e 

Educação 

Físico-

motora 

Bloco 6 – 

Atividades 

Rítmicas 

Expressivas 

(dança) 

 

 Deslocar-se em toda a área 

(percorrendo todas as direções, 

sentidos e zonas), nas diferentes 

formas de locomoção, no ritmo-

sequência dos apoios 

correspondente à marcação dos 

diferentes compassos simples 

(binário, ternário e quaternário), 

combinando «lento-rápido», «forte-

fraco» e «pausa-contínuo» 

 Ajustar a sua ação às 

alterações ou mudanças da 

formação, associadas à 

dinâmica proposta pela 

música, evoluindo em todas 

as zonas e níveis do espaço. 

 Atividades de pre-

paração física; 

 Dança 

 Aparelhagem. 

 

Direta 

 



 

 

 

 

Processos de Operacionalização: 

Expressão e Educação Físico-Motora: 

A professora começa por explicar os exercícios que irão desenvolver ao longo da aula. De seguida os alunos dirigem-se para o salão.  

Esta aula procede-se do seguinte modo: 

Parte inicial: Jogo da Serpente (Os jogadores formam duas equipas. Os elementos de cada uma das equipas dispõem-se em fila, agarrando-se uns 

aos outros pela cintura, de modo a formarem uma serpente. As suas equipas – duas “serpentes”, colocam-se frente a frente e à indicação do 

professor, educador ou acompanhantes das crianças, o jogador da frente de uma equipa tentará tocar no último jogador da outra equipa. Vence a 

equipa que tocar em primeiro lugar no último jogador da outra serpente); 

Parte Fundamental: treinar a coreografia do Natal da música de Mariah Carey “All I Want For Christmas Is You”. 

Parte Final (retorno à calma): Realização de pequenos exercícios de relaxamento. 

Sumário: Expressão e Educação Físico-Motora: Coreografia de Natal. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndice N 

Plano de Aula 

Área Curricular de “Estudo do Meio” 

 

  



 

 



 

Plano de Aula 8 
PES II 

Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto da Guarda 

Prof. Orientador: Elisabete Brito Prof. Cooperante: Joaquim Emanuel Martins Pinto 

Aluno: Andreia Andrade  Local de Estágio: Escola Básica Espírito Santo 

Nível de Ensino: 1ºCiclo de Ensino Básico (1ºCEB) Data: 24/11/2015 

Turma/Grupo: 3º ano 
Tempo: 120 minutos – Matemática, 60 minutos – Português, 60 minutos – Estudo do 

Meio, 60 minutos – Apoio ao Estudo. 

Área/Tema Objetivos 
Descritores de 

desempenho 
Conteúdos Recursos Avaliação 

Estudo do Meio 

Bloco 2 – À 

descoberta dos 

outros e das 

instituições 

 Construir uma árvore genealógica 

simples. 
  Árvore genealógica. 

 PowerPoint; 

 Vídeo 4 – “Crescimento de 

uma árvore”; 

 Manual Escolar. 

Direta 

Processos de Operacionalização: 

Estudo do Meio: 

Esta aula consiste na revisão dos conteúdos da aula anterior e, neste seguimento a professora projeta no quadro, um vídeo 4 “O crescimento 

de uma árvore” (anexo XIX). E, através deste recurso, a futura docente compara a evolução de uma árvore com uma árvore genealógica simples, 

clarificando as três diferentes gerações. Para finalizar a aula, procede-se à resolução e correção de exercícios acerca da respetiva temática abordada 

ao longo da aula e à marcação dos trabalhos de casa. 



 

 

 

 

Sumário: Estudo do Meio: Construção da árvore genealógica. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndice O 

Letra da Canção “O ar” 

  



 

  



 

Nome: _________________________________ Data: _______________________ 

 

O Ar 

 

Estou vivo, mas não tenho corpo, 

Por isso é que não tenho forma. 

Peso eu também não tenho, 

Não tenho cor. 

 

Quando sou fraco, 

Me chamo brisa. 

 

E se assobio, 

Isso é comum. 

 

Quando sou forte,  

Me chamo vento. 

 

Quando sou cheiro, 

Me chamo pum! 

 

 

O ar (O vento) 

Vinicius de Moraes 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndice P 

Ficha de trabalho – “O ar” 



 

  



 

Nome: _________________________________ Data: _______________________ 

 

 

Lê novamente a letra da música “O ar (vento)” e responde corretamente às 

perguntas seguintes: 

1. Qual é o título do texto? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

2. Completa: 

Estou vivo, mas _______________________________________________, 

Por isso é que _________________________________________________. 

___________________ eu também não tenho, 

Não tenho ______________. 

3. Como se chama o ar quando o sopro é fraco? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

4. Como se chama o ar quando o sopro é forte? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

5. Observa a imagem 

5.1.  Como se chamam estes objetos? 

__________________________________________________ 

5.2.  O que é preciso fazer para que estes objetos se movam? 

__________________________________________________ 

5.3.  Se soprarmos os dois ao mesmo tempo, para ti qual deles 

gera mais vento? Porquê? 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndice Q 

História – “Papagaio de Papel” 



 

  



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndice R 

Desenho da personagem “Papel” da história “Papagaio de Papel” 

  



 

 



 

 

 

 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndice S 

Plano para a construção do papagaio de papel 

 

  



 

 



 

 

 


