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Resumo  
 

O presente relatório de estágio foi elaborado no âmbito da Unidade Curricular 

Prática de Ensino Supervisionada, que está enquadrada no Mestrado em Educação Pré-

Escolar e Ensino do 1.ºCiclo do Ensino Básico ministrado na Escola Superior de 

Educação, Comunicação e Desporto do Instituto Politécnico da Guarda. 

A Prática de Ensino Supervisionada consiste em dois estágios, um concretiza-se 

na Educação Pré-Escolar e outro no ensino do 1.ºCiclo do Ensino Básico, permitindo 

explorar em contexto sala de atividades/aula os conteúdos teóricos explorados nas 

diversas unidades curriculares no decorrer do Mestrado e da Licenciatura em Educação 

Básica. 

Assim, neste relatório constam o enquadramento institucional, onde é 

evidenciado a organização e a administração escolar, as características do meio 

envolvente e dos estabelecimentos de educação e ensino, bem como a caracterização do 

grupo e da turma; a descrição e reflexão das experiências de ensino e aprendizagem ao 

longo de todo o processo da Prática de Ensino Supervisionado; uma investigação 

pedagógica e por fim uma conclusão. 

A investigação pedagógica realizada foi sobre uma intervenção pedagógico-

didática, enquadrada na área curricular Estudo do Meio do 1.ºCiclo do Ensino básico, 

intitulada Ensinar e aprender educação para a saúde no 1.ºCEB: a pele, a higiene e a 

saúde. Participaram setenta e quatro alunos de uma escola do 1.ºCiclo do Ensino Básico 

da cidade da Guarda. A análise dos resultados deste estudo permitem concluir que o 

debate constitui uma estratégia de ensino adequada e eficaz no âmbito da promoção da 

saúde da pele. 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Educação Pré-Escolar; 1.ºCiclo do Ensino Básico, Pele, Higiene e 

Saúde. 
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Abstract 

 

 

The following internship report has been developed within the Supervised 

Curricular Practical Teaching Unit, which is comprised in the Master Degree in pre-

School and First Cycle of Basic Education, taught in Escola Superior de Educação, 

Comunicação e Desporto no Instituto Politécnico da Guarda. 

A Supervised Teaching Practice consists of two stages, one materializing itself in 

Pre-School and the other one taking place in the First Cycle of Basic Education. These 

enable the exploration of theoretical contents, taught in several curricular modules 

throughout the Master degree in Education, in a classroom and / or activity room 

context.  

Therefore, the following report includes the institutional framework, where the 

organization,  school administration, the surrounding environment and school building 

characteristics, as well as the group / class profile clearly shown, the description and 

reflection of the teaching/ learning experiences throughout the whole process of 

Supervised teaching practice, an educational research and, finally, a conclusion. 

 The educational research has been conducted on a pedagogical and didactic 

research, framed in the curricular area of "Study of Social Environment" in the first 

cycle of Basic Education, entitled "Teaching and Learning Education for Health in the 

First Cycle of Basic Education: the skin, hygiene and Health.  

Seventy four students from a first cycle of Basic Education School in Guarda, took 

part of this research. The analysis of the study results leads to the conclusion that the 

debate constitutes an adequate and effective teaching strategy, within the skin health 

promotion. 

 

 

 

 

Key words: Pre-School Education; 1st cycle of Basic Education; Skin; Hygiene and 

Health.
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Introdução  

 

O presente Relatório de Estágio de Prática de Ensino Supervisionada (PES) 

surge no âmbito do Mestrado em Educação Pré-Escolar e Ensino do 1.ºCiclo do Ensino 

Básico (CEB), integrado na Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto 

(ESECD), do Instituto Politécnico da Guarda (IPG). 

A PES está incorporada em dois estágios: um no âmbito da Educação Pré-

Escolar e outro no contexto do Ensino do 1.ºCiclo do Ensino Básico, nas instituições 

escolares que têm protocolos com a ESECD, nomeadamente por jardim-de-infância e 

escolas cooperantes do 1.ºCEB. A PES foi sempre realizada em grupos de dois 

elementos e teve sempre o acompanhamento de um professor supervisor da ESECD.  

Os estágios da PES realizaram-se em duas instituições diferentes. A PES I 

realizou-se no Jardim-de-Infância das Lameirinhas, na Guarda, no período 

compreendido entre o dia 24 de fevereiro de 2015 até ao dia 11 de junho de 2015. Já a 

PES II concretizou-se na EB1 de Santa Zita, na Guarda, entre o dia 6 de outubro de 

2015 e o dia 1 de fevereiro de 2016.  

Esta prática de ensino supervisionada é crucial, já que possibilita o contato e a 

experiência com as crianças/alunos e permite desenvolver e pôr em prática os 

conhecimentos adquiridos ao longo de todo o percurso académico, ou seja, estes 

estágios proporcionam importantíssimas bases enquanto futuros educadores/professores. 

Como preconiza Freire (1996, p.12): 

É preciso que, pelo contrário, desde os começos do processo, vá ficando cada vez mais claro que, 

embora diferente entre si, quem forma se forma e reforma ao formar e quem é formado forma-se 

e forma ao ser formado. É neste sentido que ensinar não é transferir conhecimentos, conteúdos 

nem formar é ação pela qual um sujeito criador dá forma, estilo ou alma a um corpo indeciso e 

acomodado. Não há docência sem discência, as duas se explicam e seus sujeitos, apesar das 

diferenças que os conotam, não se reduzem à condição de objeto, um do outro. 

Neste contexto, o presente relatório encontra-se estruturado em três capítulos e 

uma conclusão. 

O primeiro capítulo diz respeito ao enquadramento institucional – organização e 

administração escolar, concluindo com a caracterização do grupo/turma da Educação 

Pré-Escolar e do 1.ºCiclo do Ensino Básico. 

O segundo capítulo descreve o processo de Prática e Ensino Supervisionada, faz-

se a descrição reflexiva do processo das práticas de ensino supervisionada. Neste 
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capítulo são expostas algumas das atividades e aulas desenvolvidas com o grupo/turma, 

assim como é feita uma reflexão fundamental sobre a sua importância no processo de 

ensino e aprendizagem. 

No terceiro capítulo é apresentada uma investigação sobre uma proposta 

pedagógico-didática sobre o tema ensinar e aprender no 1.ºCEB a pele, a higiene e a 

saúde. Durante este, foi realizado um pequeno questionário e posteriormente um 

pequeno debate com o intuito de se verificar as conceções alternativas dos alunos sobre 

a higiene corporal, bem como a importância dos cuidados com pele e as doenças que 

podem advir se não se cuidar desta adequadamente. A investigação foi realizada numa 

escola do 1.ºCEB do Ensino Básico, na cidade da Guarda, com os alunos do 1.º, 2.º, 3.º 

e 4.ºano de escolaridade, num total de setenta e quatro alunos. 

Os principais objetivos, do estudo investigação-ação, foram consciencializar os 

alunos sobre a importância da higiene corporal na saúde pessoal e coletiva, que estes 

sejam capazes de reconhecer as principais funções da pele, promover hábitos de higiene 

pessoal, identificar alguns cuidados a ter com a exposição ao sol e desenvolver 

capacidades, atitudes e valores que favoreçam a tomada de decisões promotoras de 

saúde e bem-estar. 

Esta proposta seguiu a seguinte abordagem didática, primeiro conhecemos as 

conceções prévias dos alunos através da realização de uma ficha de avaliação de 

conhecimentos, seguidamente realizamos um breve debate sobre o tema, ao mesmo 

tempo que elaboramos no quadro um pequeno esquema ilustrativo com o objetivo de 

consolidarmos as aprendizagens que estavam a ser realizadas. Para finalizarmos a nossa 

investigação e com o intuito de verificarmos as aprendizagens realizamos mais três 

fichas de avaliação de conhecimentos em momentos diferentes (uma logo após o debate, 

a outra uma semana depois e a ultima três meses depois do debate).  

Por fim apresenta-se uma breve conclusão sobre todo este processo de ensino e 

aprendizagem, bem como a bibliografia, a legislação consultada e os apêndices que 

serviram de suporte à elaboração deste Relatório de Estágio. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Capítulo I 
__________________________________________________ 

Enquadramento Institucional – Organização, 
Administração Escolar e Caracterização do 

Grupo/Turma 
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1. Enquadramento Institucional  

1.1. Contextualização  

O centro da educação é a escola, em colaboração com a família e a sociedade. É 

nesta fase que a criança tem a oportunidade de desenvolver todo um conjunto de 

competências, necessárias à sua incorporação e atuação, enquanto futuro cidadão 

interventivo, critico, solitário e livre (Dias, 2016).  

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

alvitra o direito à educação de forma gratuita e universal, consequentemente preconiza 

que as instituições escolares devem ser inclusivas e propiciar a igualdade de 

oportunidades. 

Neste sentido é importante referir que o sistema educativo português, onde se 

insere a Educação Pré-escolar e o 1.ºCiclo do Ensino Básico (1.ºCEB) é o conjunto de 

meios pelo qual se concretiza o direito à educação que se exprime pela garantia de uma 

permanente acção formativa orientada para favorecer o desenvolvimento global da 

personalidade, o progresso social e democratização da sociedade (Lei nº 46/86 de 14 

de outubro, art.1º:3067). 

A Educação Pré-escolar é de frequência facultativa, destinada a crianças entre os 3 

e os 6 anos e é a primeira etapa da educação básica no processo de educação ao longo 

da vida, o seu aspeto formativo, é complementar à ação educativa da família, com a qual 

deve estabelecer estreita cooperação, favorecendo a formação e o desenvolvimento 

equilibrado da criança.  

No Pré-escolar os Educadores estão orientados para abordarem com as crianças 

diferentes áreas curriculares. Estas são: a área de formação pessoal e social, área do 

conhecimento do mundo, a área de expressão e comunicação, esta última subdivide-se 

em três domínios, o domínio das expressões (música, plástica e dramática), o domínio 

da matemática e o domínio da linguagem e abordagem à escrita.  

O 1.ºCiclo do Ensino Básico compreende quatro anos de escolaridade, com idades 

normais entre os 6 e os 9 anos de idades, e é de frequência obrigatória e gratuita. Este 

nível de ensino é globalizante e da responsabilidade de um único professor, que por 

vezes em algumas áreas são auxiliados por outros docentes. Sendo assim, no 1.ºCEB 

são lecionadas diferentes áreas curriculares, nomeadamente a língua portuguesa, a 

matemática, o estudo do meio, a expressão e educação físico-motora, a expressão e 
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educação plástica, a expressão e educação dramática e a expressão e educação musical. 

Existem ainda outras áreas curriculares não disciplinares como o apoio ao estudo, a 

educação para a cidadania e as atividades extra curriculares. 

Consequentemente, é importante referir que cabe ao professor proporcionar aos 

alunos aprendizagens significativas, tal como é referido na Lei de Bases do Sistema 

Educativo nº46/86, art.7 (alínea a), o professor tem de: 

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. 

Neste sentido é de extrema importância que o professor/educador aplique 

objetivos que estruturem bases de conhecimentos científico e cultura, ou seja, que 

assegurem que nesta formação sejam equilibradamente interrelacionados o saber e o 

saber fazer, a teoria e a prática, a cultura escolar e a cultura do quotidiano (Lei de Bases 

do Sistema Educativo nº46/86 de 14 de outubro, art.7 (alínea b)). 

O estágio integrado na prática profissional da Prática de Ensino Supervisionada I 

(PES I) decorreu no período compreendido entre 24 de fevereiro e 11 de junho de 2015, 

no Jardim-de-Infância de Lameirinhas. Já o estágio integrado na PES II decorreu no 

período compreendido entre 6 de outubro de 2015 e 1 de fevereiro de 2016, na Escola 

Básica de Santa Zita, ambas as instituições estão inseridas no Agrupamento de Escolas 

Afonso de Albuquerque, da cidade da Guarda.  

Deste modo, é importante referenciar que a Prática de Ensino Supervisionada I e 

II são unidades curriculares incluídas no plano curricular do curso de Mestrado em 

Educação Pré-Escolar e Ensino do 1.ºCiclo do Ensino Básico, lecionada na Escola 

Superior de Educação, Comunicação e Desporto, no Instituto Politécnico da Guarda. 
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1.2. Caracterização do meio envolvente  

A Guarda (Figura nº1), é a cidade mais alta de Portugal. A cidade foi fundada a 27 

de novembro de 1199, através do Foral 

atribuído por D. Sancho. A sua fundação 

adveio da necessidade de existir um centro 

administrativo de comércio, de organização 

e de defesa da fronteira da Beira contra os 

reinos do centro da Península Ibérica, 

nomeadamente o Reino de Leão e Castela 

de Espanha. Terá sido este o motivo pelo qual 

a cidade se apelidou de Guarda (Dias, 2016).  

A cidade é sede de concelho e capital de distrito. Localiza-se na região centro 

(Nut II) e na Beira Interior Norte (Nut III). É a cidade portuguesa com maior altitude 

(1056m), uma das mais altas da Europa e localiza-se no plano nordeste da Serra da 

Estrela. O concelho abrange uma área de 712Km2, compreendendo 55 freguesias: Adão, 

Albardo, Aldeia do Bispo, Aldeia Viçosa, Alvendre, Arrifana, Avelãs de Ambom, 

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

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

Gonçalobocas, João Antão, Maçainhas, Marmeleiro, Meios, Mizarela, Monte 

Margarida, Panoias de Cima, Pega, Pêro de Moço, Pêro Soares, Porto da Carne, 

Pousada, Ramela, Ribeira dos Carinhos, Rocamonde, Rochoso, Santana de Azinha, 

Jarmelo (São Miguel), Jarmelo (São Pedro), Guarda, Seixo Amarelo, Sobral da Serra, 

Trinta, Vale de Estrela, Valhelhas, Vela, Videmonte, Vila Cortês de Mondego, Vila 

Fernando, Vila Franca do Deão, Vila Garcia e Vila Soeiro (Monteiro, 2015). 

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

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

Espanha 

Este distrito é atravessado por diversos rios dos quais os mais importantes são o 

rio Mondego, o Zêzere e o Alva, que têm na região a sua parte inicial do seu curso. 

Sendo capital de distrito abarca 14 concelhos: Almeida, Aguiar da Beira, Celorico da 

Beira, Figueira de Castelo Rodrigo, Fornos de Algodres, Guarda, Gouveia, Manteigas, 

Meda, Pinhel, Seia, Sabugal, Trancoso e Vila Nova de Foz Côa.  

Figura nº1: Cidade da Guarda. 
Fonte: Própria. 
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Ao nível rodoviário, a Guarda, possui importantes acessos como a A25, que é 

considerada a segunda via mais importante de Portugal e que liga Aveiro à fronteira 

dando ligação direta a Madrid e a A23 que liga a Guarda a Torres Novas, bem como a 

IP2 que liga a Guarda a Bragança. A nível ferroviário, a cidade da Guarda detém a linha 

da Beira Baixa e a linha da Beira Alta. 

A Guarda é conhecida como a cidade dos cinco Efes: Farta – devido à riqueza do 

vale do Mondego que garante sabores divinos em mesas ricamente abastecidas, Forte – 

por possuir a torre do castelo e as suas muralhas demonstram a sua força, Fria – pelo 

seu clima tipicamente montanhoso, Fiel – pelo alcaide Álvares Gil Cabral, durante a 

crise de 1383-85, recusar a entrega da chaves da cidade ao rei de Castela, Formosa – 

pela sua beleza natural que a envolve. 

Por toda a cidade o património Arquitetónico e Cultural é notável, rico e único: a 

Sé Catedral, o Centro Histórico, as Portas da Cidade, o Paço Episcopal, o Museu (antigo 

seminário do séc. XVII), os Solares, as Igrejas da Misericórdia e de S. Vicente, a Torre 

de Menagem, o Arquivo Distrital (antigo convento de S. Francisco, do séc. XIII), a 

Praça Velha e a Judiaria são alguns dos locais mais importantes da cidade da Guarda. 

No que confere à rede educativa, o concelho da Guarda, esta é constituída pelo 

Agrupamento de Escolas da Sé e pelo Agrupamento de Escolas Afonso Albuquerque 

com todos os níveis de ensino. Na cidade também podemos encontrar ensino particular, 

nomeadamente a Escola Regional D. José Dinis da Fonseca. Já a nível cooperativo 

encontramos a Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados - Guarda CRL - 

Guarda (CERCIG). 

A cidade da Guarda ainda conta com o Ensino Superior, o Instituto Politécnico da 

Guarda, esta instituição é constituída pela Escola Superior de Educação, Comunicação e 

Desporto, Escola Superior de Saúde, Escola Superior de Tecnologia e Gestão, Escola 

Superior de Turismo e Hotelaria, Unidade de Investigação para o Desenvolvimento do 

Interior, criada com vista ao desenvolvimento e á fixação da população na região. 

Relativamente aos serviços e infraestruturas de natureza Sociocultural, a cidade 

dispõe dos seguintes (que podem e são muitas vezes utilizados pela Educação Pré-

escolar e ensino do 1.ºCEB na realização de diversas e diversificadas atividades): a 

Biblioteca Eduardo Lourenço, o Museu da Guarda, o Grupo de Teatro Aquilo, as 

Associações Culturais e Desportivas como o Pavilhão Desportivo de São Miguel, o 

Estádio Municipal e as Piscinas Municipais.  
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1.3. Caracterização do Jardim-de-Infância de Lameirinhas  

O jardim-de-infância deve preparar as crianças numa perspetiva multicultural e de 

conhecimento e aceitação das diferenças, pois o jardim-de-infância deve formar 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 sexos, da diversidade de culturas, da importância de cuidar do 

ambiente e da saúde, interiorizando um sentido de responsabilidade social (Vasconcelos, 2007, 

p. 113).  

Por consequência é de extrema importância para o desenvolvimento das crianças 

que exista um espaço educativo, que estimule inúmeras capacidade através de 

experiências enriquecedoras e diferentes das quem vivenciam em casa. 

Neste seguimento Cepa (2014) enaltece que a: 

principal função do Jardim de Infância na vida da criança é despertar a curiosidade e 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 (p. 13).  

O jardim-de-infância de Lameirinhas (Figura nº2) existe desde o ano letivo 

1986/1987. É uma instituição da rede 

pública que faz parte do Agrupamento de 

Escolas Afonso de Albuquerque. O mesmo 

encontra-se a funcionar no edifício da 

Escola do 1.ºCEB das Lameirinhas desde 

1989, ocupando uma parte do rés-do-chão 

e a cave (AAAF-Atividades de Animação 

de Apoio à Família).   

Neste jardim-de-infância podemos 

encontrar duas salas de atividades, uma sala polivalente, onde funciona a AAAF, uma 

sala de educadoras, uma sala de espera, as respetivas instalações sanitárias e uma 

arrecadação, sendo esta comum com a Escola do 1.ºCEB, pois onde se encontra também 

instalada a caldeira de aquecimento para todo o edifício escolar. Junto às salas de 

atividades, a instituição possui também um pequeno átrio interior, sendo o único espaço 

a utilizar quando as condições climáticas são adversas.  

Figura nº 2: Jardim-de-Infância das Lameirinhas. 
Fonte: Própria. 
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Relativamente ao espaço exterior, este está vedado com gradeamento e é 

constituído por um campo polidesportivo, vedado em rede, com piso de cimento. À 

volta do edifício existe revestimento em tijoleira, e atrás do mesmo existe um espaço 

com piso de borracha, onde as crianças têm a oportunidade de brincar livremente. Por 

fim, é de salientar que a instituição está equipada com um sistema de emergência (porta, 

alarme de fumo, sinalização interior e exterior).  

Fazem parte do jardim-de-infância duas educadores titulares de grupo, e outra, 

que está colocada em regime de mobilidade. Na mesma instituição ainda existe uma 

docente de educação especial e uma terapeuta da fala, que em horário especifico 

colaboram no apoio a uma criança de 4 anos, com Necessidades Educativas Especiais, 

que faz parte do nosso grupo. 

O jardim-de-infância conta com uma Assistente Operacional, que assegura a 

limpeza de ambas as salas e dos espaços comuns (interiores e exteriores), colabora no 

acolhimento das crianças, sempre que seja necessário, nomeadamente nos momentos de 

entrada e saída das crianças. 

A instituição possui dois elementos colocados através da Autarquia (POC´S), e 

duas assistentes técnicas do quadro de pessoal da Câmara Municipal da Guarda, que 

asseguram o serviço de almoço e o prolongamento de horário. 

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

Horário do Jardim-de-Infância: 

 Das 8h até às 18h. 

Horário da Componente Letiva: 

 Parte da manhã: das 9h até ao 12h. 

 Parte da tarde: das 14h até às 16h. 

Horário da Componente Letiva: 

 Parte da manhã: das 7h45min até às 9h. 

 Hora de almoço: do 12h até às 14h. 

 Parte da tarde: das 16h até às 18h45min. 

Por fim, é importante salientar que existem os representantes dos pais, com o 

objetivo de haver uma maior articulação entre os vários agentes de educação e uma 

eficaz participação dos pais na gestão do jardim-de-infância. 
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1.3.1. Caracterização das salas  

O espaço da sala de atividades deve ser um cenário estimulante que permita o 

emergir de múltiplas possibilidades de ação, possibilitando que a criança aumente as 

suas vivências de descoberta e que construa as suas aprendizagens/experiências, 

permitindo a aquisição de competências.  

Neste sentido, a sala de atividades deve ser um lugar de partilha e de conquista de 

autonomia. Esta encontra-se organizada por áreas para que as crianças circulem 

livremente e que tenham acesso a todas as áreas, onde o educador possa visualizar todas 

as crianças.  

No que concerne à organização do espaço e materiais, assim como o seu 

enriquecimento, vai ao encontro da observação atenta do grupo e às necessidades do 

mesmo, com a finalidade de dar resposta eficaz a determinadas fases do projeto lúdico e 

a todas as propostas de atividades. 

Além da existência de uma diversidade de materiais, capaz de criar oportunidades 

de os usar e trabalhar, é também importante ter em conta a sua utilidade e o modo como 

estes estão arrumados, que deve ser de uma forma visível e acessível. 

Em todas as salas podemos encontrar materiais específicos para cada grupo, tendo 

em conta as idades e as atividades a desenvolver. Há material comum que se encontra 

arquivado, mas que é utilizado sempre que o projeto de trabalho assim o exija.  

O material didático existe em número suficiente, capaz de dar resposta às 

necessidades de cada criança, pois a instituição tem o cuidado de os renovar por 

materiais duradouros, e acima de tudo, de qualidade. 

Como já foi referido a sala de atividades deve ser 

organizada tendo por base as características das 

crianças. Deste modo, a sala de atividades do grupo de 

estágio apresenta-se dividida em várias áreas de 

atividades, devidamente identificados e a cada uma está 

destinada a uma ou mais atividade, estas áreas muitas 

vezes também são denominadas como cantinhos. 

Em cada área as crianças são encorajadas a realizar diversas atividades e a 

obedecer a regras como ter em atenção o número máximo de crianças permitida em 

cada uma das áreas, definido através de cartões denominado por Cacau (Figura nº 3).  

Figura nº 3: Cacau.   
Fonte: Própria. 
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Figura nº 5: Área da casinha. 
Fonte: Própria. 

A organização do espaço da sala por áreas vai permitir à criança uma vivência 

plural da realidade e a construção da experiência dessa pluralidade (Oliveira-

Formosinho, 2007b, p.66).  

Assim, o principal intuito da divisão da sala em áreas (Figura nº4) é o de fomentar 

a ação das crianças através da exploração e manipulação dos objetos desenvolvendo, 

naturalmente, a autonomia e a socialização.   

Tal como já foi referido, todas as áreas estão devidamente equipadas com 

variadíssimos materiais didáticos, 

permitindo motivar e desenvolver a 

criança através do lúdico. Como reitera 

Horn (2004, p.19, cit. por Ribeiro, 

2011, p.11) é fundamental a criança 

ter um espaço povoado de objectos 

com os quais possa criar, imaginar, 

construir e, em especial, um espaço para 

brincar. 

 

o Área do Faz-de-conta (casinha) (Figura nº5): Neste cantinho, as crianças 

podem manipular vários objetos 

plástico, bonecos, vestuário, 

manifestando, deste modo, de diversas 

formas, a sua maneira de entender o 

mundo social e, naturalmente, 

compreender alguns aspetos da sua 

cultura. Ao explorar esta área a criança 

tem a oportunidade de desenvolver o seu gosto pelo faz-de-conta; imitar papéis 

sociais, respeitando o papel do outro; aprender as funções de cada zona da 

casinha; fomentar a criatividade. 

 

o Área da leitura (Figura nº6): Neste local as crianças têm a oportunidade de 

repousar, de dialogar com a educadora e entre si, consequentemente também 

manuseiam e observam livros, simulam a leitura através das imagens, ouvem e 

Figura nº 4: Planta da Sala do Pré-escolar. 
Fonte: Própria. 
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inventam as suas próprias histórias, 

desenvolvendo, assim, a sua linguagem e o 

seu espírito critico. Os objetivos desta área 

são: aprender a respeitar o espaço dos pares; 

sensibilizar para a conservação do material 

existente; promover a atenção e a 

concentração; fomentar o gosto pela leitura. 

 

 

o Área de atividades com areia (Figura nº7): Esta é uma dos cantinhos mais 

solicitados pelas crianças, neste local 

as crianças desenvolvem a destreza 

manual, criam e fantasiam 

brincadeiras. Um dos principais 

objetivos desta área é que as crianças 

desenvolvam a sua motricidade fina. 

 
 
o Área de materiais de construção (Figura nº8): As crianças, nesta área, podem 

jogar vários jogos, como puzzles, encaixes, jogos de formas geométricas, de 

memória, de sons e dominós, entre 

outros. Quando é necessário 

também realizam alguns trabalhos 

nesta mesa. Ao iniciarem as suas 

atividades diárias nesta área as 

crianças têm a oportunidade de 

desenvolver a sua concentração; 

desenvolver o raciocínio lógico-

matemático; aprender a partilhar; conhecer a finalidade de cada jogo e alcançar a 

mesma; incutir a responsabilidade de levar um jogo até ao fim; responsabilizar 

para a arruação correta dos jogos; sensibilizar para a conservação dos jogos; 

Figura nº 7: Área de atividades com areia. 
Fonte: Própria. 
 

Figura nº 8: Área dos materiais de construção. 
Fonte: Própria. 
 

Figura nº 6: Área da leitura. 
Fonte: Própria. 
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conhecer as regras de cada jogo; identificar cor e formas; respeitar os seus 

adversários de jogo.  

 

o Área da Expressão Plástica (Figura nº9): Neste local, as crianças desenham, 

realizam fichas de atividades e elaboram outras 

tarefas de Expressão Plástica. Está bem 

equipado com diferentes materiais, desde, lápis 

de cor, canetas de feltro, borrachas, afias, 

folhas de papel, plasticina, etc. Ao participarem 

nas atividades propostas neste cantinho as 

crianças têm a oportunidade de desenvolver o 

prazer da realização de experiências artísticas 

diversas; de avaliar o seu trabalho de forma critica e construtiva, bem como 

controlar a sua motricidade fina. 

 

o Área das Tecnologias (Kidsmart) (Figura nº10): A área das tecnologias situa-se 

junto à área de expressão plástica e 

possui um computador. Neste as 

crianças podem jogar diversos jogos, 

construir puzzles, através destes jogos, 

familiarizam-se com as novas 

tecnologias, desenvolvem o raciocínio, 

a destreza mental e a memorização, a 

destreza manual ao manusear o rato. 

 

o Área de Lego e de Garagem (Figura nº11): É uma das áreas preferidas por parte 

das crianças do sexo masculino. Nesta 

idade os jogos de Lego encaixáveis são 

importantes recursos para o 

desenvolvimento das crianças a vários 

níveis. Também incorpora um tapete que 

tem desenhado percursos, espaços verdes, 

espaços públicos e de lazer, entre outros, 

Figura nº 10: Área da Tecnologia. 
Fonte: Própria. 

Figura nº 9: Área das Pintura. 
Fonte: Própria. 

Figura nº 11: Área de Lego e Garagem.  
Fonte: Própria. 
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pelo que ajuda as crianças a conhecer normas de orientação. 

 

o Área de Comunicação e Diálogo (Figura nº12): esta é uma das áreas mais 

importantes dentro da sala de 

atividades e por este motivo 

localiza-se no centro desta. É 

neste espaço em que todos se 

reúnem para cantar o bom dia, 

delinear atividades, verificar 

as presenças, o dia da semana, o 

estado do tempo, entre outras.  

 

1.3.2. O tempo no Jardim-de-Infância  

Relativamente ao tempo, a organização, o jardim-de-infância apresenta ritmos e 

rotinas, que funcionam como grelha cronológica e sequencial, capaz de oferecer à 

criança o sentimento de segurança, autonomia e orientação temporal.  

O tempo é gerido não só pelo educador, mas também vai sendo progressivamente 

gerido pela criança, de modo a que esta, paulatinamente, interiorize o esquema de 

trabalho, como as atividades por áreas (individuais ou pequeno grupo). 

Existem momentos que se repetem com certa periodicidade, contudo nem todos os 

dias são iguais, pois a proposta do educador ou até das crianças podem modificar o 

quotidiano habitual.  

Todos os dias, é habitual que em grande grupo se planeie o dia, englobando todas 

as atividades, rotinas, tarefas e responsabilidades. Por um lado, o tempo é organizado e 

ritualizado, porém o mesmo também é negociado, controlado e flexível pelo grupo. 

Deste modo, o tempo é de cada criança, do grupo, e do educador. 

O sentido de tempo é construído através de um quadro das presenças, que indica 

às crianças o dia da semana e a tarefa inerente ao mesmo dia, pois todos os dias têm 

uma atividade específica que, quase sempre, as mesmas realizam. 

Desta forma, é importante saber que as referências temporais são importantes para 

a criança, devido à compreensão do tempo (passado, presente e futuro), tanto no 

contexto diário, semanal, mensal, e anual. 

Figura nº 12: Área de Comunicação e Dialogo. 
Fonte: Própria. 
 



 

16 

 

1.3.3. As rotinas diárias do Jardim-de-Infância  

As Orientações Curriculares para a Educação Pré-escolar (2016) referem que as 

rotinas diárias  no jardim-de-infância devem ser flexíveis, mas que envolvam momentos 

onde se repetem com uma certa frequência. Assim, as rotinas devem focalizar-se nas 

necessidades e interesses das crianças, promovendo desta forma momentos educativos. 

Seguindo esta linha de pensamento Oliveira-Formosinho (2007b, p.69) preconiza 

que criar uma rotina diária é basicamente isto: fazer com que o tempo seja um tempo 

de experiências educacionais ricas e interacções positivas. É, então, importante levar as 

crianças a perceberem a noção de tempo e deste modo compreenderem o que vão fazer 

a seguir. 

Neste âmbito, Hohman e Weikart (2009, p.8) reiteram que a rotina permite às 

crianças antecipar o que se passará a seguir e dá-lhes um grande sentido de controlo 

sobre aquilo que fazem em cada momento do seu dia pré-escolar.  

1.3.4. Caracterização Psicopedagógica do grupo  

Como é referido nas Orientações Curriculares para a Educação Pré-escolar (2016) 

as características individuais das crianças, como o sexo, as diferenças de idade e o 

número de crianças na sala de atividade são fatores que influenciam o funcionamento do 

grupo. Daí ser de extrema importância o seu conhecimento integral.  

Deste modo, no início do segundo semestre, iniciámos o nosso estágio no jardim-

de-infância na sala das crianças com 3/ 4 anos. O grupo é constituído por oito crianças, 

sendo quatro rapazes e quatro raparigas, por esse motivo é um grupo equilibrado. 

Ao longo da interação com as crianças e com a Educadora Cooperante, fomo-nos 

apercebendo que a maioria das crianças (cinco), estavam a frequentar pela primeira vez 

o jardim-de-infância e, por consequência, no pré-escolar. As restantes crianças (três) é o 

segundo ano que frequentam a instituição.  

Neste seguimento, tendo em conta a idade das crianças podemos referir, de acordo 

com a caracterização dos estádios de desenvolvimento citados por Piaget (1990), que 

estas se situam no estádio pré-operatório, pois apresentam características egocêntricas.  

Segundo Ribeiro (2011, p.6) este estádio além de outras características, também é 

caraterizado pela fantasia, o que permite às crianças dar asas à sua imaginação e 

explorar o mundo envolvente. Por este motivo, nesta etapa, a comunicação com as 

crianças é de extrema importância. 
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Como podemos comprovar, a comunicação com o grupo foi muito trabalhada, em 

diversos e oportunos momentos durante os diferentes dias de atividades, com o intuito 

das crianças terem a oportunidade de expressar os seus sentimentos, organizar 

pensamentos e assim, proporcionar o progresso na aquisição das capacidades sociais, 

aprendendo deste modo a conviver e a trabalhar em grupo, explorando as diferentes 

áreas presentes na sala de atividades. 

No período em que as crianças exploravam livremente as diversas áreas da sala de 

atividades, observámos que, de um modo geral, preferiam a área da caixa de areia, os 

jogos no computador e a área da casinha das bonecas, mas também, pontualmente 

algumas faziam desenhos. 

Neste âmbito é de referenciar que para as crianças desta faixa etária brincar é 

muitíssimo importante, pois segundo Vygotsky (1988) o brincar é um meio que 

proporciona a criação de situações simbólicas predominantes na primeira infância e que 

ajudam no desenvolvimento dos processos psicológicos, na interação social e cultural 

da criança. Assim, o brincar expõe um cargo fundamental no desenvolvimento do 

comportamento infantil pela criação de situações imaginárias, pois o que passa 

despercebido na vida real da criança torna-se regra no mundo da brincadeira.  

Outra atividade de grande importância para as crianças é o desenho, pois os 

educadores desta forma são capazes de perceber o que a criança quer transmitir, como 

está estruturado o seu “mundo interior”. Quando as crianças realizam desenhos, através 

das cores utilizadas e do que ela desenhou é possível percebermos o estado de espírito 

desta, uma vez que traduz o que está a sentir, a pensar, o que deseja, o que a deixa 

inquieta, o que a faz alegre e o que a entristece (Correia, 2012). 

Ao longo dos dias, o grupo demostrou que as atividades que os mais cativavam 

eram as que tinham ritmo, que envolvessem dramatizações e várias técnicas de pintura. 

O grupo, de um modo geral, demonstrou ser curioso, ativo, interessado e participativo, 

pois manifestavam gosto em aprender e em fazerem as suas próprias descobertas. 

Pontualmente, as crianças em algumas atividades, que envolvessem a distribuição 

de objetos, manifestavam uma atitude de egocentrismo, mas em termos gerais de 

comportamento sempre se mostram cumpridoras de regras e de já terem interiorizado as 

normas dentro da sala e nos restantes espaços do jardim-de-infância. 

Já no que concerne à linguagem, detetámos, de um modo geral, que para a idade 

destas crianças, estas não apresentavam grandes dificuldades, apenas em algumas 
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palavras mais difíceis de prenunciar o que é plenamente natural, conseguindo, desta 

forma, construir pequenas frases corretamente.  

Porém, é claro que em determinadas crianças ainda verificámos algumas 

dificuldades ao nível do léxico vocabular, considerando-se advirem de estímulos de 

meios familiares distintos. Relativamente à construção de frases e à articulação de 

palavras algumas crianças ainda pronunciam com uma entoação “abebezada”, e outras 

ainda apresentam alguma dificuldade em se expressar.  

Durante o jogo simbólico as crianças, desta faixa etária, ainda falam sozinhas, e 

este ainda não é organizado, ou seja, não existe uma correta associação entre os 

conhecimentos com a linguagem na sua ação pois, o pensamento do grupo ainda não 

está bem organizado. Nas atividades direcionadas para a expressão oral também se 

verificam estes monólogos, uma vez que utilizam uma linguagem centrada em si 

próprio (egocêntrica). 

No domínio da matemática, de um modo geral, as crianças já diferenciam 

tamanhos, associam expressões como “dentro” e “fora”, e identificam figuras 

geométricas. Já na expressão plástica dão pouca importância às suas produções de riscos 

e rabiscos, apenas lhes atribuem alguma importância após as realizarem ou quando são 

questionadas sobre as mesmas, pois ainda não existe uma projeção de vivências e 

sentimentos. Na construção da figura humana a maioria ainda a representa em forma de 

girino.  

Todas as crianças adoram cantar e dançar, permitindo uma maior facilidade para a 

memorização de canções, lengalengas ou pequenos poemas. No que concerne às 

atividades de expressão motora, a maior parte das crianças conseguem executar os 

exercícios propostos, todavia nem todas têm a mesma agilidade dos movimentos.  

Com a observação e interação com o grupo constatámos que na maior parte das 

atividades realizadas, as crianças, demostraram já ter alguma autonomia. Contudo, na 

higiene pessoal a maioria das crianças ainda precisavam de alguma ajuda. 

É de extrema importância ainda referir que três das crianças inseridas no grupo 

são de etnia cigana, sendo que uma delas apresenta algumas dificuldades, e por isso está 

referenciada como tendo Necessidades Educativas Especiais, necessitando da nossa 

atenção na realização das diversas atividades que propusemos ao longo do estágio.  

Esta criança fez quatro anos, no passado mês de maio, e a nível cognitivo 

apresenta algumas dificuldades, como por exemplo, ainda não diz corretamente as 

palavras e por isso também não constrói corretamente pequenas frases que nesta idade 
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já estão interiorizadas, não distingue e nem sabe as cores, não segura corretamente um 

lápis, caneta ou pincel, bem como no início do nosso estágio ainda não subia nem descia 

corretamente as escadas, alternando os pés.  

Neste momento estas dificuldades, no que diz respeito às escadas, já foram um 

pouco colmatadas com a ajuda da Educadora, da Auxiliar de Ação Educativa, de nós 

estagiárias e da Educadora de Educação Especial (NEE). Assim, a maior parte das 

atividades que fomos propondo e desenvolvendo, com as restantes crianças, para esta 

com NEE foram, na sua maioria, sempre adaptadas às suas capacidades e trabalhadas de 

uma forma individualizada, com o apoio das Educadoras (titular do grupo e de 

Educação Especial).  

1.4. Caracterização da Escola Básica de Santa Zita  

 

A escola é um lugar onde os alunos passam a maior parte do seu tempo. É um 

local onde vão crescendo, tomando consciência dos seus atos e tornando-se cada vez 

mais autónomos e responsáveis. O papel da escola é propiciar condições para que as 

crianças possam desenvolver-se a todos os níveis, tornando possível o seu progresso no 

ensino regular. É um espaço onde existem crianças, auxiliares e professores que 

trabalham em conjunto para que ela funcione sendo, por isso, também um meio social.  

Neste sentido, Tavares e Alarcão (2005) refere que a escola:  

(…) deveria refletir antes de mais a imagem autêntica de tudo aquilo que encerra e de todos 

aqueles que a constituem com os seus anseios, as suas preocupações, os seus problemas, as 

suas alegrias e as suas penas. Só assim, a escola no pleno sentido da palavra, seria uma 

verdadeira comunidade (p. 142-143). 

A Escola Básica de Santa Zita (Figura nº13), com o código de estabelecimento 

273454, situa-se na rua Pedro Álvares Cabral, 6300-745 Guarda, e faz parte do 

Agrupamento de Escolas Afonso de 

Albuquerque, com sede na Escola 

Secundária Afonso de Albuquerque. 

Esta escola funciona desde 1971/72, 

inicialmente, com o nome de “ Escola de 

Nossa Senhora de Fátima”, havendo 

inclusivamente no seu interior uma imagem 

da Nossa Senhora de Fátima mas, por se Figura nº13: Escola Básica de Santa Zita. 
Fonte: Própria. 
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encontrar junto da obra de solidariedade social “ Obra de Santa Zita”, surgiu o seu nome 

atual “ Escola Básica de Santa Zita”. Em 2001/2002, o edifício esteve sujeito a 

alterações profundas a nível interior e exterior. 

No que respeita à sua atividade, encontra-se a funcionar com 84 alunos 

distribuídos por 4 turmas: uma do 1.ºano, uma do 2.ºano, outra do 3.º ano e uma do 

4.ºano de escolaridade.  

Em relação aos recursos físicos, o espaço interior, possui três pisos:  

o No rés-do-chão, encontra-se a biblioteca, um salão polivalente (Figura nº14), 

que serve de apoio às atividades extracurriculares, às atividades de Expressão 

Físico-Motora e de recreio em tempo de chuva, uma sala da Unidade de Apoio 

à Educação com Alunos portadores de Multideficiência (Figura nº15). Existe 

ainda uma casa de banho para os rapazes, um hall e a escadaria que faz ligação 

ao 1.ºPiso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o No que concerne à biblioteca designada por “Virgílio Afonso” (Figura nº16), em 

homenagem ao escritor egitaniense, que desde 2002 passou a pertencer à rede de 

bibliotecas escolares, encontra-se bem 

equipada e é um espaço acolhedor. 

Encontra-se dividida em dois espaços, um 

de leitura no qual se podem realizar 

consultas e requisições de livros e outro de 

multimédia onde se pode aceder à internet, 

realizar jogos educativos, visualizar 

vídeos, entre outros.  

 

Figura nº14: Salão Polivalente. 
Fonte: Própria. 

Figura nº15: Sala de Multideficiência. 
Fonte: Própria. 
 

Figura nº16: Biblioteca Virgílio Afonso. 
Fonte: Própria. 
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o Relativamente ao 1.ºPiso, dispõe de um hall, de uma casa de banho para adultos, 

de uma salinha para as Assistentes Operacionais, de uma salinha de material 

administrativo, de um corredor, onde se localizam cinco salas de aula, das quais 

apenas três funcionam para Apoio Educativo, para as Aulas Extracurriculares e 

para o atendimento aos pais/Encarregados de Educação. 

o Em relação ao 2.ºPiso (Figura nº17), é constituído por um hall, uma casa de 

banho para adultos, uma para as meninas e outra para crianças com deficiência 

física, uma sala de apoio administrativo (fotocópias e telefone) (Figura nº19) e 

uma sala de recursos educativos (Figura nº18), bem como um corredor que dá 

acesso às cinco salas de aulas. Quatro delas funcionam com turmas e a quinta 

funciona como sala de Informática.  

 

 

No que refere ao espaço 

exterior, podemos constatar que este está vedado com gradeamento em ferro. É bastante 

amplo com um campo de futebol (Figura nº22), um espaço para a prática de 

basquetebol, com duas tabelas com cesto, uma caixa de areia, um espaço para jogos 

tradicionais e dois espaços lúdicos apetrechados com aparelhos de madeira, um dos 

quais com piso de borracha (Figura nº20). 

A escola tem três entradas: duas dão acesso ao rés-do-chão e a outra entrada 

superior, permite o acesso ao 2.ºPiso (Figura nº21). 

Figura nº17: Segundo Piso. 
Fonte: Própria. 

Figura nº19: Sala de Apoio 
Administrativo. 
Fonte: Própria. 

Figura nº18: Sala de Recursos 
Educativos. 
Fonte: Própria. 

Figura nº20:Espaço Lúdico. 
Fonte: Própria. 

Figura nº21: Entrada Superior. 
Fonte: Própria. 

Figura nº22: Campo de Futebol. 
Fonte: Própria. 
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1.4.1. Organização do Meio Educativo 

A Escola Básica de Santa Zita encontra-se inserida na rede pública do Ministério 

da Educação, atualmente funciona com 88 alunos, distribuídos por quatro salas, desde o 

1.ºano até ao 4.ºano de escolaridade. 

Relativamente aos recursos humanos nesta escola existem: 

o 4 professoras titulares de turma; 

o 5 professores de apoio educativo; 

o 1 professora de educação especial; 

o 2 professoras de Unidade de Multideficiência; 

o 5 auxiliares (1 distribuída na biblioteca, 1 na Unidade de Multideficiência e 3 

no piso 2 que está em funcionamento); 

o Na totalidade são 84 alunos distribuídos pelas 4 turmas (1ºano:20 alunos, 

2.ºano: 19, 2.º/3.ºano: 19 e 4.ºano: 26). 

A gestão do tempo é definida pelo Agrupamento no início do ano letivo. Na 

seguinte tabela (Tabela nº1) apresentamos o horário de funcionamento da escola e das 

suas atividades letivas:  

  Tabela nº1: Horário de funcionamento da escola e das atividades letivas. 

Escola 

 Entrada Saída 

Manhã 8h30min 12h30min 

Tarde 13h30min 18h 

Atividades letivas 

Manhã 9h 12h15min 

Tarde 14h 

16h30min 

16h15min 

17h30min  

   Fonte: Informação recolhida na escola. 

Como se pode constatar na tabela acima referenciada, esta escola tem um horário 

alargado. Os alunos são recebidos pelas auxiliares de ação educativa, mas a entrada na 

sala de aula só acontece às 9 horas. Na hora de almoço, a maioria dos alunos dirigem-se 

para os diferentes locais onde realizam as suas Atividades de Tempos Livres (ATL´s) e 

alguns, que residem na zona, vão almoçar a casa. Na parte da tarde, os alunos retornam 
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à sala de aula às 14 horas, terminando as atividades letivas às 16 horas e 15 minutos. 

Após este horário, funcionam as atividades extracurriculares até às 17horas e 30 

minutos (só os alunos inscritos as frequentam). 

O Ministério da Educação estabeleceu a existência de 25 horas semanais de 

componente letiva, repartida pelos 5 dias da semana, distribuídos pelos períodos da 

manhã e da tarde. Na tabela 2 apresentamos o horário da turma do 1.ºano A28, onde 

realizámos a PES II (Tabela nº2): 

 

Tabela nº 2: Horário da Turma. 

Horas Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

9h/11h Português Matemática Português Matemática 

 

Português 

11h15min/

12h15min 

Matemática Português Matemática Português Expressão 

Físico-Motora 

14h/15h Estudo do Meio Apoio ao 

Estudo 

Matemática Apoio ao 

Estudo 

Matemática 

15h15min/

16h15min 

Expressão 

Físico-Motora 

Estudo do 

Meio 

Expressões 

Artísticas 

Estudo do 

Meio 

Educação para 

a Cidadania 

 Fonte: Própria 

1.4.2. Caracterização da Sala de aula. 

A sala de aula é um espaço onde aprendemos, um lugar de aprendizagem limitado 

à reprodução, à memorização e consolidação dos conteúdos. 

Para este efeito Collares (2003, p.53) preconiza que a sala de 

aula é um espaço de vida no qual se faz história, que é 

construída e reconstruída a cada dia. É um lugar onde se 

tomam decisões, (…), no qual todos têm o que aprender e 

ensinar ao outro. 

Neste sentido, é importante afirmarmos que a sala 6 

(Figura nº23) da turma do 1.ºano A28, situada no 2.ºPiso,  

está adequadamente organizada e as três janelas permitem boa iluminação.  

No seu interior encontram-se diversos materiais: armários, cadeiras, mesas, 

material informático, didático, expositores, entre outros. 

Figura nº23: Sala 6. 
Fonte: Própria. 
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A atribuição dos lugares aos alunos não é fixa, dependendo das várias situações 

que vão surgindo, nomeadamente, o comportamento dos alunos e as atividades a 

realizar. Atualmente, as mesas encontram-se distribuídas em fileiras (Figuras nº24.1 e 

24.2). 

Como referido anteriormente, é uma sala ampla, com conforto térmico, pois no 

inverno é efetuado através de três radiadores, ligados a uma caldeira.  

O mobiliário (mesas, cadeiras e armário) é de madeira e o quadro existente, 

reversível, tem dupla função, ou seja, serve de tela de projeção e de quadro de giz.  

 

 

 

 

 

 

 

1.4.3. Instrumentos de operacionalização  

As professoras titulares de turma dispõem de instrumentos operacionalizadores ao 

longo do ano letivo, nomeadamente: 

 

o Projeto Curricular do Agrupamento - é um documento orientador no qual 

está a proposta de ação para o sucesso dos alunos, tendo por base os seus 

interesses e necessidades de aprendizagem, sendo considerado o documento de 

base dos projetos curriculares de turma. Um desses projetos é o Crescer para 

ser. 

o Plano Anual de Atividades – é um documento de planificação elaborado e 

aprovado pelos Órgãos de Administração e Gestão do Agrupamento que define 

as atividades a desenvolver ao longo do ano letivo, tal como, a sua organização 

Figura nº24.1: Sala do 1.ºano. 
Fonte: Própria. 
 

Figura nº24.2: Sala do 1.ºano 
Fonte: Própria. 
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e recursos, de forma a concretizar os princípios que constam no Projeto 

Educativo. 

o Projeto Plano Nacional de Leitura - tem como intuito a promoção da leitura 

nos alunos do Ensino Básico, a fim de obter melhores resultados no domínio da 

literacia.  

o Plano Anual de Trabalho- é um documento de orientação, que contém os 

conteúdos a lecionar ao longo de cada período, tendo em conta as diferentes 

áreas disciplinares. 

o Critérios de Avaliação- são elaborados pelo Departamento Curricular e 

aprovados em Conselho Pedagógico e operacionalizados, no decorrer do ano 

letivo, pelos professores titulares de turma. 

1.4.4. Caracterização psicopedagógica e socioeconómica da 

turma 

Não existem duas pessoas iguais, cada indivíduo é um ser único. Desta forma é 

necessário conhecer os alunos, com quem trabalhamos, entendermos as caraterísticas de 

cada um. Citando Arends (2008): 

Um grupo/turma pode ser visto como um sistema em desenvolvimento com a sua própria 

estrutura, organização e normas. As turmas podem parecer semelhantes à distância ou no papel, 

mas, na realidade cada uma é tão única como a impressão digital (p. 109). 

A turma, onde realizamos a nossa Prática de Ensino Supervisionada, foi o 1.º ano 

A28. Esta é constituída por vinte alunos com idades compreendidas entre os seis e os 

sete anos, sendo oito meninas e doze meninos, entre os quais dois com necessidades 

educativas especiais e outros dois em abandono escolar, dado nunca terem comparecido 

na escola. 

Segundo Tavares et al (2007) é neste período escolar, cinco/seis aos onze /doze 

anos de idade que ocorrem diversas transformações, as crianças retêm mais informação, 

obtêm mais capacidades, alteram comportamentos e pensamentos e ainda apresentam 

pequenas mudanças a nível motor.    

Ao nível do desenvolvimento cognitivo, nesta fase, as crianças demonstram 

grande capacidade de compreensão e aprendizagem, e verifica-se que conseguem 

memorizar e repetir diversos conteúdos. 
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Para Piaget (s/d, cit. por Tavares et al, 2007), as crianças no período escolar 

encontram-se no desenvolvimento do estádio das operações concretas. Nesta fase, como 

é possível verificar na tabela seguinte (Tabela nº3), o pensamento altera de um 

pensamento rígido ao egocentrismo e intuitivo para um pensamento menos egocêntrico. 

 

Fonte: Própria 

 

No que confere ao desenvolvimento motor não se verificam grandes 

transformações e é nesta fase que o crescimento é lento; contudo, é muito importante 

para a aquisição do aperfeiçoamento das habilidades.  

Em relação ao nosso grupo, este ainda se encontra no estádio Pré-operatório, que 

apresenta ainda características egocêntricas, não conseguindo ainda lidar muito bem 

com as regras, mostrando-se egoístas perante o convívio com os colegas.  

Perante esta situação, é importante salientar que é um grupo muito falador, 

imaturo, com muita dificuldade no cumprimento de regras e que gera alguns conflitos 

entre si. Alguns alunos ainda não têm uma postura correta. Não conseguem permanecer 

sentados e atentos, provocando constantes chamadas de atenção, interrupções e a 

desconcentração dos colegas, tal como podemos observar na tabela nº 4. 

 

 

 Tabela nº 3: Comparação entre o pensamento pré-operatório e o operatório concreto.     

Estádio Cognitivo Período Etário Características de pensamento 

Pré-operatório 2-5/7 

Rígido e estático irreversível; Focado no 

aqui e agora; Centrado numa dimensão 

egocêntrico; Focalizado na evidência 

sensorial; Intuitivo. 

Operatório 

Concreto 
5-7/12 

Flexível, Reversível, Não limitado ao aqui e 

agora; Multidimensional; Menos 

egocêntrico; Marcado pelo uso da inferência 

lógica; Marcado pela procura de relações 

causa efeito.  
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Fonte: Própria.  

A maioria dos restantes alunos é trabalhadora e motivada para a aprendizagem, 

gostando de estar sempre ocupada. São alunos empenhados, interessados e 

participativos. No entanto, alguns só participam quando solicitados, devido à sua 

timidez.  

Quanto ao trabalho, em casa, a maioria dos alunos revela estudo diário e hábitos 

de estudo, mas uma pequena parte do grupo revela falta de acompanhamento e 

desinteresse familiar. 

O aluno com necessidades educativas especiais, apoiado pela equipa que se 

encontra na sala da Multideficiência, é bem aceite pelo grupo e tenta interagir com os 

Tabela nº 4: Indicadores Comportamentais.  

NOMES 

C
om

un
ic

at
iv

o 
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E
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R
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AL X X  X   X           X  

AJ --
-- 

--
- 

--
- 

--
- 

--
- 

--
- 

--
-- 

--
-- 

--
-- 

--
-- 

--
-- 

--
-- 

--
-- 

--
- 

--
- 

--
- 

--
- 

--
- 

--
- 

AF   X      X           

AP X     X  X  X X X  X X  X  X 

BM X    X X  X X       X X X  
CD  X   X X          X X   
CA X  X   X  X  X X   X X  X  X 
DM  X  X              X  
GS X X   X   X X X X X  X X    X 
LA X                X   
LP        X X  X   X X    X 
MS --

- 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

MD  X       X      X    X 
NM X   X X X          X X X  
NC  X      X            
RG    X   X           X  
RP  X   X X           X   
RS   X                 

ST X    X X    X       X   

SC   X           X X    X 
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colegas através do seu sorriso e de pequenos gestos. De um modo geral, é uma turma 

que tem bom comportamento. 

Neste contexto, Magalhães (2007, p.50) refere que:  

desde que nascem, as crianças vivem numa família que representa o modelo de interação mais 

precoce que estabelecem com o mundo, é natural que as crianças estejam profundamente 

motivadas para imitar os membros da família nas suas crenças, atitudes e ações. 

Sendo assim, salientamos que a grande influência que as famílias e o meio 

exercem sobre as crianças condiciona as suas próprias caraterísticas. É determinante e 

decisivo para o sucesso escolar, pois uma criança pouco estimulada, com poucas 

expectativas, e cujos pais não se interessam pela sua escolaridade, dificilmente terá 

sucesso no seu percurso de aprendizagem escolar. Para além do meio, as condições 

económicas, culturais e sociais são relevantes para o seu desempenho escolar. 

Após análise do Plano da Turma, é-nos possível constatar que as famílias dos 

nossos alunos pertencem a um grupo sócio cultural de nível médio – baixo. Através da 

análise das figuras nº25 e 26 podemos verificar que só duas mães é que possuem Ensino 

Superior e os restantes habilitações iguais ou inferiores ao 3.º Ciclo. O nível de 

escolaridade dos pais não é um agente determinante, mas o fator que pode beneficiar o 

desenvolvimento intelectual e o sucesso escolar é a atenção que os pais dedicam ao 

processo educativo dos seus educandos. 
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Figura nº25: Habilitações Literárias da mãe. 
Fonte: Própria. 

Figura nº26: Habilitações Literárias do pai. 
Fonte: Própria. 
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Relativamente ao número de irmãos, podemos observar na figura nº27 que 

maioritariamente os elementos deste grupo têm apenas um irmão, seguindo-se os alunos 

que não têm irmãos e os que têm apenas dois irmãos. Para finalizar, existem ainda 

alguns alunos que têm três irmãos e com uma percentagem mais baixa os que têm 

quatro irmãos. Naturalmente, ainda existe uma percentagem de alunos que não 

mencionam se têm ou não irmãos.   

Figura nº27: Número de irmãos dos alunos. 
Fonte: Própria. 

25% 

35% 

15% 

10% 

5% 
10% 

0 irmãos

1 irmão

2 irmãos

3 irmãos

4 irmãos

sem dados



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo II 
______________________________________________

Descrição do Processo de Prática de Ensino 
Supervisionada I e II  

 



 

 



 

33 

 

2. Descrição do Processo de Prática de Ensino 
Supervisionada I e II  
 

2.1. Contextualização  
 

O funcionamento do ciclo de estudos conducente ao grau de mestre de Educação 

Pré-escolar e 1.ºCiclo do Ensino Básico é regulamentado pelo despacho n.º23314/2009 

de agosto de 2009, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Nos termos 

do Decreto de Lei n.º 107/2008, de 25 de junho, o referido curso supramencionado na 

Direção- Geral de Ensino Superior, com o n.º DSSRES/B-742/2009. 

O ciclo de estudos deste Mestrado tem duração de três semestres em que a sua 

componente prática, as unidades curriculares de Prática de Ensino Supervisionada I e II 

(PES I e II), se situa nos dois últimos semestres. 

A PES concede uma maior abrangência nos domínios da habilitação para a 

docência, existindo assim uma habilitação conjunta de dois ciclos de ensino, 

nomeadamente para a Educação Pré-escolar e para o ensino do 1.ºCEB. A formação 

contínua de educadores e professores assume uma extrema importância. Deste modo, 

esta formação contínua, tem de ser satisfatoriamente diversificada, para que assim 

assegure o complemento, o aprofundamento e a atualização de conhecimentos e de 

competências profissionais, bem como viabilizar a mobilidade e a progressão na carreira 

(Gerardo, 2014). 

O principal objetivo desta unidade curricular é articular a teoria e a prática, ou 

seja, colocar em prática os conhecimentos e as capacidades que foram adquiridas na 

teoria, e, consequentemente contactar com a realidade das escolas, tornando-se numa 

experiência, de preparação para a futura vida profissional e de desenvolvimento de 

competências e destrezas na área específica da nossa profissão. 

Porteiro (2014) preconiza que a: 

PES possibilita-nos em contexto sala de aula analisar e observar diferentes práticas pedagógicas 

e com a sua realização pretende-se que, de modo orientado, desenvolvamos capacidades de 

observação, de elaboração de registos pertinentes e objetivo, de planificações de atividades 

promotoras de uma prática de ensino fundamentada, exequível e eficaz e de reflexão (p.43). 

 



 

34 

 

Portanto, é ao longo desta prática que existe a oportunidade de concretizar uma 

articulação entre a via do conhecimento-ação e ação-conhecimento (Alarcão e Tavares, 

2003). 

No decorrer desta prática há orientação e supervisão feita pelos professores 

cooperantes e supervisores institucionais. Esta supervisão e orientação é o processo em 

que um professor, em princípio mais experiente e mais informado, orienta um outro 

professor ou candidato a professor no desenvolvimento humano e profissional (Alarcão 

e Tavares, 2003, p.16). 

Todavia, para iniciar a PES é essencial que se conheça o contexto educativo em 

que o grupo de crianças/alunos está inserido, para isso é necessário observar e analisar o 

meio envolvendo (a instituição, a sala de aula, a gestão da mesma, a organização 

temporal e espacial, o grupo, as interações professor/aluno e aluno/aluno, os diferentes 

discursos, o clima de sala de aula, as metodologias aplicadas, os recursos utilizados e as 

atividades educativas) de uma forma reflexiva. 

Nesta sequência, a observação assume um papel crucial na medida em que 

possibilita a recolha de dados e tirar conclusões, em conjunto com as professoras 

cooperantes e supervisoras, para que assim no futuro seja possível efetuar decisões de 

carácter educativo, nomeadamente, o processo de planificação de atividade educativas 

sequencialidades e interligadas, e estratégias de ensino que proporcionem às 

crianças/alunos aprendizagens activas, significativas, diversificadas, integradas e 

socializadoras (OCP, 2006). 

A planificação é uma tarefa essencial, sendo considerada um apoio para o 

educador/professor, é através desta temos a oportunidade de elaborar, preparar, 

idealizar, prever todo o percurso de desenvolvimento das crianças/alunos, tornando se 

assim necessário eleger e escolher as melhores estratégias de ensino, adequadas ao 

grupo/turma a quem se dirige, deste que modo, a planificação deve ser elaborada tendo 

sempre em conta a criança/aluno, o grupo/turma. 

Seguindo esta linha de pensamento, Zabala (2001, cit. por Braga, 2004) enaltece: 

(…) na perspetiva construtivista a planificação passa pela criação de ambientes estimulantes 

que propiciem atividades que não são à partida previsíveis e que, para além disso, atendam à 

diversidade das situações e aos diferentes pontos de partida das crianças. Isso pressupõe prever 

atividades que apresentem os conteúdos, de forma a tornarem-se significativas e funcionais 

para as mesmas, que sejam desafiantes e lhes provoquem conflitos cognitivos, ajudando-os a 

desenvolver competências de aprender a aprender (p.27). 
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É ainda importante referenciar que todas as planificações são flexíveis, são um 

apoio/suporte que o educador/professor recorre e que na maioria das vezes são alteradas 

por diferentes fatores, como por exemplo pela existência de crianças desmotivadas, 

distraídas, ou com ritmos de aprendizagem diferentes.  

Por estes motivos, a planificação é um trabalho de pesquisa e de estudo, tem que 

se pesquisar os diferentes conteúdos e objetivos que os alunos devem atingir, estudar o 

grupo/turma e as suas capacidades, procurar atividades que incentivem momentos de 

ensino aprendizagem, recorrendo a diferentes recursos, que sejam sempre motivadores.  

A avaliação é outra fase do processo educativo, através desta o educador/professor 

recolhe informações necessárias para tomar decisões (Arends, 2008).  

Esta estratégia de ensino, a avaliação, tem a função diagnóstica, informativa e 

sumativa. Diagnostica porque possibilita conferir os conhecimentos e aprendizagens 

anteriores das crianças/alunos, pois segundo Boggino (2009, p.81) a avaliação dos 

saberes dos alunos terá que ser o ponto de partida do processo de ensino. 

Informativa tem como objetivo certificar as aprendizagens, conhecimentos, 

competências e capacidades da criança/aluno ao longo do ano escolar, no sentido de 

identificar dificuldades e consequentemente ultrapassá-las. 

 Sumativa porque verifica a evolução realizada pela criança/aluno no final de cada 

unidade de aprendizagem, com o objetivo de recolher dados e conseguir indícios que 

permitam aperfeiçoar o processo de ensino. 

Assim, é a reunião destas avaliações, e em conjunto com as observações diárias 

que o educador/professor efetua, que vai permitir ter a noção das capacidades e 

conhecimentos dos seus alunos. 

Posto isto, é de referenciar que a avaliação serve para conferir que conhecimentos 

e aptidões as crianças/alunos adquiriram, em que ponto da aprendizagem se encontram, 

o que já adquiriram e onde sentem dificuldades. Assim, o educador/professor tem a 

possibilidade escolher que atitudes e métodos deve adotar para a melhoria dos 

resultados.  

Para o educador/professor a avaliação também é um processo reflexivo, pois 

através deste os mesmos têm a oportunidade de refletir sobre as metodologias utilizadas 

e concluir se estas são ou não as ideais para o grupo/turma. 

A reflexão, também é um dos processos pelos quais nós, estagiárias, temos de 

concretizar, pois é com este que temos a oportunidade de pensar no que realizamos ao 
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longo do dia/semana, de construirmos e reconstruirmos os nossos conhecimentos, deste 

modo a reflexão um processo essencial e fundamental na nossa PES. 

Seguindo esta linha de pensamento Zeichner (1993, cit. por Cepa, 2014) enaltece 

que a reflexão pode ter três conceções: 

a reflexão como instrumento de mediação de acção, na qual se usa o conhecimento para 

orientar a prática; a reflexão como modo de optar entre visões do ensino em conflito, na qual se 

udo o conhecimento na informação prática; e a reflexão como uma experiencia de construção, 

no qual se usa o conhecimento como forma de auxiliar os professores a aprender e a 

transformar a prática (p.54). 

Com a reflexão prática o educador/professor tem a oportunidade de se tornar um 

melhor profissional, mais reflexivo, mais responsável, mais atento, mais consciente dos 

seus atos, tendo a capacidade de se preocupar em melhorar a sua prática, tornando-se 

cada vez mais eficaz, profícuo e exequível. Assim, e segundo Alarcão (1996, p.1009) os 

professores reflexivos são aqueles que são capazes de criticar e desenvolver as suas 

teorias sobre a prática ao reflectirem, sozinhos ou em conjunto, na acção e sobre ela 

assim como sobre as condições que a modelam. 

Para finalizar, é importante referir que através da observação, da planificação, da 

avaliação e da reflexão temos a oportunidade de edificar futuras ações pedagógicas, 

aprender a resolver problemas e, deste modo, passarmos a entender a grande 

importância que têm na formação pessoal e profissional dos alunos. 

Seguidamente, realizamos uma reflexão sobre as experiências de aprendizagens 

na Educação Pré-escolar e no ensino do 1.ºCiclo do Ensino Básico, tendo como base as 

planificações e consequentemente o dossiê, com os trabalhos desenvolvidos, em ambas 

as Práticas de Ensino Supervisionada. 

Neste âmbito, é importante referenciar que a PES I realizou-se no Jardim-de-

Infância das Lameirinhas, na Guarda, na sala da educadora cooperante a Educadora 

Isabel Rato, grupo dos 3 anos, sendo a Doutora Filomena Velho a professora 

supervisora. Esta teve a duração de quinze semanas, desde o dia 24 de fevereiro de 2015 

até ao dia 11 de junho de 2015, de segunda-feira a quarta-feira, das 9h00 às 16h00. Já a 

PES II concretizou-se na EB1 de Santa Zita, na Guarda, na turma do 1.ºAno com a 

professora cooperante Fátima Silva e sendo coordenadora a Professora Florbela 

Rodrigues. Esta teve a duração de quinze semanas, desde o dia 6 de outubro de 2015 a 1 

de fevereiro de 2016, de segunda-feira a quarta-feira, das 9h00 às 16h15min. 
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2.2. Prática de Ensino Supervisionada na Educação Pré-Escolar 

A Educação Pré-escolar é a primeira etapa da educação básica, por este motivo 

assume um papel muito revelante no percurso educativo das crianças, pois é nesta etapa 

que se criam as condições necessárias para que as crianças aprendam a aprender, ou 

seja, é durante esta fase que cada criança começa a construir o seu conhecimento. 

Quando as crianças iniciam a Educação Pré-escolar, estas já detêm alguns saberes 

que foram adquirindo no meio social onde estão integradas, deste modo, também já 

trazem alguns valores interiorizados.  

Logo, cabe ao educador estimular na criança o desejo de querer saber mais, o 

desejo de fazer perguntas relativamente a tudo o que está à sua volta. Consequentemente 

o Educador também deve propiciar à criança diversos contextos onde seja ela própria a 

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

interpretação dos resultados obtidos. 

Neste contexto, Porteiro (2014) evidencia que: 

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

problemas autonomamente, proporcionando-lhe atividades que devem ser progressivamente 

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

descobertas, nas suas aprendizagens (p. 48). 

Para a planificação das atividades na Educação Pré-escolar, existem documentos 

orientadores não normativos, que surgem como auxiliares aos educadores na sua prática 

diária, estes documentos são as Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar 

(OCEPE). Neste documento o educador encontra um conjunto de princípios gerais 

pedagógicos e organizativos de apoio na condução do processo educativo a desenvolver 

com as crianças. Sendo uma referência comum para todos os educadores de infância, 

uma vez que no pré-escolar não existe programa pré-definido. 

Este documento, que não é um programa, possibilita que o educador fundamente 

as suas opções educativas, ou seja, apoia o Educador na elaboração das suas 

planificações. Auxiliando ainda a adoção de uma pedagogia mais adequada, organizada 

e estruturada, para que, desta forma, sejam desenvolvidas competências que 

possibilitem às crianças identificarem as suas possibilidades e os seus progressos, 

diligenciando uma melhoria da qualidade da Educação Pré-escolar (Dias, 2016). 

Nas OCEPE encontram-se identificadas três áreas de conteúdo: a Área de 

Formação Pessoal e Social; a Área de Conhecimento do Mundo; a Área de Expressão e 



 

38 

 

de Comunicação que subdivide no Domínio da Linguagem Oral e Abordagem à Escrita, 

no Domínio da Matemática e no Domínio das Expressões (Motora, Dramática, Plástica 

e Musical). 

Segundo as OCEPE (2016) as áreas de conteúdo são consideradas:  

como âmbitos de saber, com uma estrutura própria e com pertinência sociocultural, que incluem 

diferentes tipos de aprendizagem, não apenas conhecimentos, mas também atitudes, disposições 

e saberes-fazer. Deste modo, a criança realiza aprendizagens com sentido, sendo capaz de as 

utilizar noutras situações quotidianas, desenvolvendo atitudes positivas face às aprendizagens e 

criando disposições favoráveis para continuar a aprender (p.35). 

Neste seguimento, é importante referenciar, que durante a PES, todas as diferentes 

áreas de conteúdo foram abordadas. Por consequente, seguidamente descrevemos, de 

uma forma generalizada, as áreas curriculares trabalhadas. 

2.2.1. Área de conteúdo Formação Pessoal e Social 

A área de Formação Pessoal e Social é uma área transversal, pois, embora tenha 

uma intencionalidade e conteúdos próprios, está inserida em todo o trabalho educativo 

que se realiza no jardim-de-infância, uma vez que esta área está inteiramente 

relacionada com a forma como 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 (OCEPE, 2016, p.37). 

Esta área de conteúdo assenta, bem como as restantes áreas, no reconhecimento da 

criança como sujeito e agente do seu processo educativo, onde a sua identidade se vai 

construindo através da interação social, influenciando e sendo influenciada pelo meio 

que a rodeia.  

Através da sua transversalidade, as diversas aprendizagens realizadas na área de 

Formação Pessoal e Social são retomadas noutras áreas, ou seja, essas aprendizagens 

correspondem a um processo progressivo, que ao ser efetuado ao longo da Educação 

Pré-escolar, terá continuidade ao longo da vida.  

Nessas aprendizagens interligadas consideram-se quatro componentes: a 

construção da identidade e da autoestima, com o reconhecimento e aceitação das 

características individuais, bem como o reconhecimento de laços de pertença social e 

cultural; a independência e autonomia, através da independência para saber cuidar de si 

e assumir responsabilidades na sua segurança e bem-estar, e naturalmente autonomia 
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para fazer escolhas e tomar decisões; a consciência de si como aprendente, tomando 

consciência de si como sujeito que aprende, apoiando a sua autorregulação da 

aprendizagem e à construção conjunta do pensamento e, por consequência, a partilha 

das aprendizagens com o grupo; a convivência democrática e cidadania, tomando 

consciência e aceitar perspetivas e valores diferentes, respeitando e valorizando, deste 

modo, o ambiente natural e social.  

Por ser uma área integradora, esta era abordada diariamente na sala através de 

diversas e diferentes atividades, por exemplo, logo no início da manhã com o 

preenchimento da tabela de presenças 

(Figura nº28), com o diálogo com o 

grupo sobre as atividades a concretizar 

durante o dia, nas atividades que as 

crianças realizavam, na realização de 

pequenos teatros, na leitura, 

dramatização e interpretação de 

contos, que visavam a interiorização e 

assimilação de alguns valores (Apêndice 

A). 

Castro e Rodrigues (2008) enfatizam que cabe ao educador: 

criar ambientes de aprendizagem ricos, em que as crianças se possam desenvolver como seres de 

múltiplas facetas, construindo percepções e bases onde alicerçar aprendizagem. Estas, refletir-se-

ão ao longo da vida, quer nas aprendizagens, quer na socialização, e mesmo no reconhecimento 

de algumas regras e procedimentos (p.12). 

Logo, não nos podemos esquecer que o educador tem nas suas mãos uma 

profissão muito nobre. Se o processo de ensino e aprendizagem decorrer de uma forma 

positiva e os valores forem bem transmitidos estas crianças irão ter a oportunidade de 

construir uma sociedade com valores intrínsecos a uma cidadania responsável (Costa, 

2015). 

 

 

  

Figura nº28: Tabela de Presenças. 
Fonte: Própria.  
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2.2.2. Área de conteúdo Conhecimento do Mundo 

Os seres humanos crescem e aprendem em interação com o meio onde estão 

inseridos, por este motivo, a criança ao iniciar a Educação Pré-escolar já sabe muitas 

coisas e já construiu algumas ideias não só sobre o mundo social e natural envolvente, 

mas também sobre o modo como se usam e para que servem alguns objetos, 

instrumentos e máquinas que usamos no nosso dia-a-dia. 

Nesta sequência, as OCEPE (2016, p.88) enaltecem que: 

a área do Conhecimento do Mundo enraíza-se na curiosidade natural da criança e no seu desejo 

de saber e compreender porquê. Esta curiosidade é fomentada e alargada na educação pré-

escolar através de oportunidades para aprofundar, relacionar e comunicar o que já conhece, e 

pelo contacto com novas situações que suscitam a sua curiosidade e o interesse por explorar, 

descobrir e compreender. 

Deste modo, a área do Conhecimento do Mundo tem de permitir o contacto com 

atitudes e metodologias próprias das ciências e estimular as crianças para atitudes 

científicas e experimentais. Pois é através deste ambiente que o ensino das ciências 

deverá principiar, fomentando bases sólidas, ainda que de nível elementar (Martins, 

2002). 

Deste modo, e seguindo esta linha de pensamento, podemos referir que ao longo 

do estágio tivemos a oportunidade de proporcionar momentos que alimentam a 

curiosidade das crianças face às ciências. Assim, partirmos dessa curiosidade inata para 

desenvolver as nossas atividades: experiências, manipulação de diferentes materiais, 

vivenciar tradições, saídas de campo, despertar os sentidos (tato, olfato, visão, paladar e 

audição), entre outros. 

Nesta área salientamos a planificação de uma saída de campo, nomeadamente, a 

visita ao quartel dos Bombeiros da cidade da Guarda (Apêndice A), que teve como 

intuito as crianças observarem e contactarem diretamente com os profissionais desta 

profissão, bem como, com os meios que estes dispõem para ajudar os cidadãos que 

necessitem (Figura nº29.1 e 29.2). 
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Com a ajuda deste tipo de atividades, as crianças vão compreendendo o mundo 

que as rodeia quando brincam, interagem e exploram os espaços, objetos e materiais 

(OCEPE, 2016, p.88). Ajudando-as a compreender a sua posição e papel no mundo e 

como as suas ações podem provocar mudanças neste. Por consequência, se na Educação 

Pré-escolar existir sempre uma abordagem, contextualizada e desafiadora ao 

Conhecimento do Mundo, vai facilitar o desenvolvimento de atitudes que promovem a 

responsabilidade partilhada e a consciência ambiental (OCEPE, 2016, p.88). 

2.2.3. Área de conteúdo Expressão e de Comunicação 

A Área de Expressão e Comunicação é a única em que se distinguem diferentes domínios, que 

se incluem na mesma área por terem uma íntima relação entre si e constituem formas de 

linguagem indispensáveis para a criança interagir com os outros, exprimir os seus pensamentos 

e emoções de forma própria e criativa, dar sentido e representar o mundo que a rodeia 

(OCEPE, 2016, p.47). 

Por estes motivos, temos de caracterizar esta área como sendo uma área básica, 

pois incide em aspetos relevantes no desenvolvimento e na aprendizagem, o que vai 

permitir à criança adquirir instrumentos fundamentais para a aprendizagem de outras 

áreas mas, também, para continuar aprender ao longo da vida. 

Assim, ao abranger várias aprendizagens que estão relacionadas com o 

desenvolvimento psicomotor e simbólico, a área de expressão e comunicação vai 

determinar a compreensão das diferentes formas de linguagem, pois através da 

comunicação, os seres humanos são capazes de transmitir os seus pensamentos e 

Figura nº29.1: Visita ao 
Quartel dos Bombeiros da 
Guarda. 
Fonte: Própria. 

Figura nº29.2: Visita ao 
Quartel dos Bombeiros da 
Guarda.  
Fonte: Própria. 
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sentimentos e captar informações emitidas por outros (Garcia et al, 1997, p.8). A 

aquisição e aprendizagem de códigos são as vias que proporcionam a relação com os 

outros, a recolha de informação e a sensibilidade estética, que são indispensáveis para a 

criança representar o seu mundo interior e o mundo que a rodeia (Lopes, 2015). 

Naturalmente, é importante que esta área ocasione situações de distinção entre o 

real e o imaginário, e que faculte suportes que permitam potenciar a descoberta de 

soluções e exploração entre os diferentes meios que rodeiam as crianças. 

Os domínios que fazem parte desta área são: o Domínio da Linguagem Oral e 

Abordagem à Escrita, o Domínio da Matemática e o Domínio das Expressões (Motora, 

Dramática, Plástica e Musical). 

2.2.3.1. Domínio da Linguagem Oral e Abordagem à Escrita 

Na Educação Pré-escolar o domínio da Linguagem Oral e Abordagem à Escrita 

está diretamente ligado à Língua Portuguesa/Português nos outros ciclos e abrange, não 

só as aprendizagens relativas à linguagem oral, mas também as relacionadas com a 

compreensão do texto escrito/lido pelos educadores e, ainda, as aprendizagens mais 

importantes para a iniciação à aprendizagem formal da leitura e da escrita.  

Segundo as OCEPE (2016, p.64): a aprendizagem da linguagem oral e escrita 

deve ser concebida como um processo de apropriação contínuo que se começa a 

desenvolver muito precocemente e não somente quando existe ensino formal. 

Deste modo, o educador tem um papel importante, de proporcionar momentos de 

comunicação entre ele e as crianças naturalmente entre as próprias crianças, assim, estas 

terão a oportunidade de ganhar mais autonomia na forma de se expressar, fazendo-o da 

forma mais correta.  

Tal como preconizam as OCEPE (2016, p.66): cabe ao/a educado/a alargar 

intencionalmente as situações de comunicação, em diferentes contextos, com diversos 

interlocutores, conteúdos e intensões que permitam às crianças dominar 

progressivamente a comunicação como emissores e como receptores.  

Neste âmbito, é importante referenciar que durante a PES I, planificamos 

(Apêndice B) diversas atividades para que as crianças desenvolvessem a linguagem 

oral, ao longo destas foram desenvolvidas estratégias como narrar acontecimentos, 

conversas onde se falava sobre determinadas regras, a distribuição de tarefas, contar e 

recontar histórias, pedir-lhes para transmitirem mensagens ou recados. 
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Dias (2016, p. 67, cit. Riley, 2004) realça que quer a linguagem escrita, quer a 

falada são desenvolvidas devido à curiosidade das crianças e à vontade de 

compreender o mundo que as rodeia, e que dependendo da qualidade do contexto onde 

estão inseridas vai influenciar a qualidade do desenvolvimento da linguagem (Sim-Sim 

e Nunes, 2008). É desta forma que a criança vai aprender a transmitir ao grupo e às 

pessoas com quem convive diariamente, as suas ideias sem hesitação. 

Neste domínio, também não nos podemos esquecer de um outro ponto fulcral, a 

comunicação não-verbal, embora na Educação Pré-escolar, o desenho seja a forma de 

escrita que as crianças utilizam, tentou-se sempre complementar estes dois códigos. 

Naturalmente, no pré-escolar o desenho desempenha um papel fundamental, uma vez 

que é através dele que a criança consegue narrar uma história ou até representar os 

momentos de um acontecimento, é por este motivo que se utiliza muitas vezes esta 

atividade como forma de registo de outras atividades. 

No entanto, na sala de atividades, também existem diversos materiais disponíveis, 

como o cantinho da leitura e a biblioteca do jardim favoreceu o desenvolvimento de 

competências nesta área, pois, nestes espaços as crianças estão em contacto com os 

livros, dicionários, enciclopédias, jornais, revistas, letras com íman, giz, entre outros, 

materiais que ajudam a criar uma sensibilização para o código oral e escrito. 

Na planificação semanal apresentada 

(Apêndice B), os objetivos propostos foram os 

seguintes: adquirir novo vocabulário; promover a 

aquisição de novos conceitos e sensibilizar para a 

importância da existência de um dia dedicado ao 

pai. Estes objetivos foram alcançados através da 

interiorização e declamação de um poema, que, 

posteriormente, as crianças declamaram em casa 

aos pais (Figura nº 30). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nº30: Declamação do poema 
do Dia do Pai. 
Fonte: Própria. 
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2.2.3.2. Domínio da Matemática 

O desenvolvimento de noções matemáticas inicia-se muito precocemente e, na educação pré-

escolar, é necessário dar continuidade a estas aquisições e apoiar a criança no seu desejo de 

aprender. Esse apoio deverá corresponder a uma diversidade e multiplicidade de oportunidades 

educativas, que constituam uma base afetiva e cognitiva sólida da aprendizagem da 

matemática. Sabe-se que os conceitos matemáticos adquiridos nos primeiros anos vão 

influenciar positivamente as aprendizagens posteriores e que é nestas idades que a educação 

matemática pode ter o seu maior impacto (OCEPE, 2016, p.77). 
 

Deste modo, o educador tem a oportunidade de partir de situações do quotidiano 

para auxiliar o desenvolvimento do pensamento lógico-matemático, pois a construção 

de noções matemáticas fundamenta-se nas vivências do espaço e do tempo. Com esta 

exploração do espaço a criança terá a oportunidade de desenvolver o sentido de número 

e de reconhecer e representar diferentes formas. Seguidamente, começará a encontrar 

princípios lógicos que lhe permitem classificar objetos de acordo com determinadas 

propriedades, estabelecendo relações entre eles e, consequentemente, depois desta 

classificação irá dar início à formação de conjuntos. 

Assim, o desenvolvimento de princípios lógicos é possível através da observação 

e formação de padrões, o que vai permitir a construção de regras lógicas subjacentes, 

bem como o desenvolvimento do raciocínio lógico. É claro que também a capacidade de 

resolução de problemas permite o desenvolvimento do raciocínio e do espírito critico, 

da reflexão e do debate de perspetivas. 

Como enfatiza Gerardo (2014, p.43, cit. Tenreiro-Vieira, 2010), a matemática é, 

cada vez mais, uma ferramenta útil para todos num mundo imerso em número e 

marcado por múltiplas representações matemáticas, reforçando a ideia de que a 

matemática é uma área que deve integrar a formação de todos, visto que esta trará 

benefícios ao quotidiano de um indivíduo.  

Na planificação semanal apresentada 

(Apêndice C), os objetivos recomendados são os 

seguintes: desenvolver as noções de ordenação e 

adquirir noções de tamanho e forma. A atividade 

tem como principal objetivo que as crianças 

aprendam e reconheçam a ordem como as cores 

dos semáforos aparecem no mesmo (Figura nº31). 

 

Figura nº31: Pintura ordenada das 
cores do semáforo.  
Fonte: Própria. 
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2.2.3.3. Domínio das Expressões 

O domínio das díspares formas de expressão implica diversificar as situações e 

experiências de aprendizagem, para que a que a criança vá dominado e utilizando o seu 

corpo e contactando com diferentes materiais que poderá explorar, manipular e 

transformar de forma a tomar consciência de si próprio na relação com os objetos. 

Segundo as OCEPE (2016), podem distinguir-se neste domínio quatro vertentes: a 

expressão motora, a expressão dramática, a expressão plástica e a expressão musical, 

onde cada uma tem a sua própria expressividade mas, no entanto, não podem ser vistas 

de forma totalmente autónomas, por se completarem reciprocamente. 

 

2.2.3.3.1. Domínio da Expressão Motora 

Numa perspetiva de construção articulada do saber em que a criança é sujeito da 

aprendizagem, a Educação Motora possibilita-lhe um desenvolvimento progressivo da 

consciência e do domínio do seu corpo e, ainda, o prazer do movimento numa relação consigo 

própria, com o espaço e com os outros (OCEPE, 2016, p.47). 

Deste modo, o domínio da expressão motora, procura favorecer o domínio 

progressivo do próprio corpo, nomeadamente ao nível da motricidade global e da 

motricidade fina. No que concerne à motricidade global, a criança conhece diferentes 

formas de utilizar e de sentir o corpo, controlando voluntariamente diferentes 

movimentos. Também terá a oportunidade de aprender a relacionar-se com o espaço, 

objetivo este que também está interligado ao domínio da matemática. Já no âmbito da 

motricidade fina, a criança manipulará diferentes objetos existentes na sala bem como 

no espaço exterior. Subjacente a este domínio está a educação para a saúde, 

promovendo estilos de vida saudáveis aliados á atividade física.  

Posto isto, é importante salientarmos que através da atividade física a criança 

desenvolve o seu pensamento, a sua atitude no trabalho individual, ou a pares, e 

estimula a competitividade.  

Para além disso, na atividade motora as crianças tem a oportunidade de promover 

a cidadania, o trabalho de grupo, o respeito, de mostrarem as suas capacidades e de 

desenvolverem o seu carácter. Cabendo ao educador fomentar nas crianças a aquisição 

de hábitos e próprios de um estilo de vida saudável. (Costa, 2015). Como salienta Bento 
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(s/d, p.127) o desporto não é só a preparação para a vida, é vida, vontade e prazer de 

viver. 

Na planificação semanal apresentada (Apêndice A), foram propostos os seguintes 

objetivos: desenvolver a motricidade global, fomentar a 

noção de ritmo, promover o equilíbrio e a coordenação, 

fomentar a cooperação entre o grupo e despertar para a 

capacidade de reação. Nesta atividade algumas crianças 

estão mascaradas de animais da floresta e outras de 

fogo, a finalidade do mesmo é fazer com que os 

“animais” consigam fugir da floresta que está a ser 

consumida pelo fogo (Figura nº 32). 

 

 

2.2.3.3.2. Domínio da Expressão Dramática 

Existem diversas formas para definirmos a expressão dramática, mas segundo as 

OCEPE (2016) esta expressão é um meio de descoberta de si e do outro, de si próprio na 

relação com os outros que ajusta uma forma de se apropriar de situações sociais. 

Na Educação Pré-escolar a expressão dramática é essencial, pois, como preconiza 

Gerardo (2014, p.39) é nestas idades que as crianças vivenciam de forma mais intensa, 

interiorizando tudo o que lhes é transmitido, sendo fundamentais todas as experiências 

que permitam uma evolução a nível físico, psicológico, intelectual e cultural. 

Neste seguimento, Sousa (2003) reforça esta opinião afirmando que: 

A expressão dramática é uma atividade lúdica, própria na criança, surgindo espontaneamente e 

através da qual ela pode, livremente, expressar os seus mais íntimos sentimentos, exteriorizar a 

sua imaginação e criatividade, desenvolvendo o seu raciocínio prático, desempenhar no faz-de-

conta os mais diversos papéis sociais e usar o seu corpo nas mais diferentes qualidades de 

movimento (p.17). 

Neste domínio, o jogo dramático adquire extrema importância no processo de 

ensino aprendizagem da criança, pois através da dramatização de histórias conhecidas 

ou inventadas a criança vai ter a oportunidade de desenvolver a sua imaginação, bem 

como o desenvolvimento da linguagem verbal e não-verbal. 

Figura nº32: Aula de Expressão 
Motora.  
Fonte: Própria. 
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A planificação semanal (Apêndice D) para o domínio da expressão dramática 

procura incentivar a expressividade, 

desenvolver a motricidade global, promover a 

coordenação e fomentar a cooperação entre o 

grupo, através da realização de uma 

dramatização de um poema, neste é referido 

que na sua maioria os bombeiros tem outra 

profissão para além desta (Figura nº 33). 

 

 

 

2.2.3.3.3. Domínio da Expressão Plástica 

As Artes Visuais são forma de expressão artística que incluem a pintura, o desenho, a 

escultura, a arquitetura, a gravura, a fotografia e outras, que, sendo fundamentalmente captadas 

pela visão, podem envolver outros sentidos (OCEPE, 2016, p.53). 

Assim, o domínio da expressão plástica tem como objetivo principal desenvolver 

a motricidade fina, uma vez que a expressão plástica implica um controlo da 

motricidade fina que a relaciona com a expressão motora, mas recorre a materiais e 

instrumentos específicos e a códigos próprios que são mediadores desta forma de 

expressão (OCEPE, 2009, p.61). 

Deste modo, estes materiais e instrumentos devem ser diversificados, explorados e 

manipulados pelas crianças, devem ainda oferecer-lhes uma multiplicidade de opções, 

que estimulem a criatividade e imaginação, que as deixem comunicar e representar 

(Porteiro, 2014). 

Neste domínio é importante referenciar que, na Educação Pré-escolar, o desenho é 

a forma mais utilizada no registo das atividades realizadas, pois é através deste que as 

crianças têm a oportunidade de recriar momentos de uma atividade, aspetos de um 

passeio ou de uma história (OCEPE, 2009). 

 No entanto, cabe ao educador evitar que o desenho se transforme numa atividade 

repetitiva e entediante e torná-la antes numa atividade educativa interessante, e 

promover nas crianças o gosto e o desejo de aperfeiçoamento dos seus desenhos. 

Figura nº33: Dramatização de um poema 
sobre os Bombeiros. 
Fonte: Própria. 
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Tendo em conta as finalidades e os benefícios da expressão plástica, ao longo da 

PES I tivemos a oportunidade de explorar algumas técnicas, como o desenho, a pintura, 

a rasgagem, o recorte, a colagem, entre outras.  

Na planificação semanal apresentada (Apêndice E), os objetivos propostos para 

este domínio foram: fomentar a responsabilidade, incentivar para a autonomia, 

desenvolver a motricidade fina, promover a sensibilidade estética, fomentar a 

cooperação entre o grupo, reconhecer as cores, 

identificar o resultado da junção de cores e 

promover a capacidade de reflexão. A atividade 

proposta está relacionada com a observação da cor 

que iam obter se misturarem duas cores (vermelho 

e amarelo), recorrendo apenas à força do ar 

expelido através de uma palhinha. Com a mistura 

das cores iriam dar origem a uma nova cor, o cor-

de-laranja. No final, ao observarem o conjunto 

destas três cores, iriam ter a sensação que estavam a 

olhar para o fogo que os bombeiros têm de apagar 

(Figura nº34). 

2.2.3.3.4. Domínio da Expressão Musical  

O domínio da expressão musical assenta num trabalho de exploração de vários 

sons e ritmos, que a criança vai produzindo e explorando espontaneamente e que vai 

aprendendo a identificar e a produzir. É neste domínio que a criança aprende a escutar, 

cantar, dançar, tocar e criar, como também a saber “fazer silêncio”. Também, têm a 

possibilidade de aprender a reconhecer características do som, como a intensidade, a 

altura, o timbre e a duração. 

Neste âmbito as OCEPE (2016) evidenciam que: 

o contacto das crianças com diferentes formas e estilos musicais de várias épocas e culturas 

permite-lhes alargar a cultura musical, o gosto pela música e apropriar-se de saberes relativos à 

música (…). Este contacto é ainda um meio de expressarem o que sentem, não só através do 

corpo, mas verbalizando ou utilizando diferentes modalidades das artes visuais bem como de 

desenvolverem a sensibilidade estética (p.59). 

Figura nº34: Atividade Expressão 
Plástica. 
Fonte: Própria. 
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Assim, podemos mesmo dizer que a música é criação, expressão e comunicação, 

que afeta as pessoas no seu todo, pois tem componentes emocionais, técnicas e 

intelectuais. Como preconiza Kokas (1982, cit. por Cruz, 1995): 

a música toca, pela sua carga emocional, as crianças numa idade muito precoce. No primeiro 

ano de vida, a criança é tocada pela música no seu ambiente e nas suas relações pessoais. Ela 

torna-se uma necessidade quotidiana, se a criança beneficia de um desenvolvimento adequado 

das capacidades musicais (p.5). 

Durante a PES I este domínio, na maioria das vezes, foi sempre realizado por um 

professor de Música, coadjuvado com as educadoras. Os principais objetivos do 

domínio da expressão musical foram: despertar o gosto pela música, incutir a noção de 

ritmo, promover a interação entre professor de música e crianças e desenvolver a 

motricidade global (Apêndice A). 

2.3. Prática de Ensino Supervisionada no 1.ºCiclo do Ensino Básico 

O ensino do 1.ºCiclo de Ensino Básico integra: 

a etapa da escolaridade em que se concretiza, de forma mais ampla, o principio democrático 

que informa todo o sistema educativo e contribui por sua vez, decisivamente, para aprofundar a 

democratização da sociedade, numa perspectiva de desenvolvimento e de progresso, quer 

promovendo a realização individual de todos os cidadãos, em harmonia com os valores da 

solidariedade social,  quer preparando-os para uma intervenção útil e responsável na 

comunidade (OCP, 2006, p.11). 

O 1.ºCEB é o primeiro contato com um modelo de uma educação formal e 

abrange crianças entre os 6 e os 10 anos de idade. Assim, as áreas curriculares 

disciplinares são: Português, Matemática, Estudo do Meio e Expressões Artísticas e 

Físico-Motoras.  

Para este nível de ensino, existem documentos orientadores que são 

disponibilizados pelo Ministério da Educação que visam orientar e aplicar os objetivos, 

os conteúdos e as atividades que devem serem desenvolvidas nas áreas a serem 

lecionadas, bem como as competências a serem desenvolvidas. Estes documentos são a 

Organização Curricular e Programas do 1.ºCiclo do Ensino Básico (OCP), os Programas 

e Metas de Português e Matemática. 

Neste seguimento, a Organização Curricular e Programas (OCP) enfatiza que os 

princípios orientadores da ação pedagógica no 1.ºCEB são transversais a todas as áreas 

curriculares.  
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Estes princípios resumem-se a cinco tipos de aprendizagem: aprendizagens ativas, 

que motivem os alunos, permitam uma manipulação de objetos e meios didáticos e 

promovam uma atitude de aprender, fazendo; as aprendizagens significativas, que 

relacionam as vivências dos alunos, tanto fora como dentro da escola; as aprendizagens 

diversificadas, que promovem a utilização de recursos variados; as aprendizagens 

integradas, que decorrem das realidades vivenciadas ou imaginadas que possam ter 

sentido para a cultura de cada aluno; e as aprendizagens socializadoras, que garantem a 

formação moral e crítica do aluno, através da aplicação de várias formas de trabalho 

(OCP, 2006). 

Para evidenciar o desenvolvimento de cada aluno, ao longo da PES II, foram 

utilizadas diferentes estratégias para a transmissão de conhecimentos e valores à turma. 

Dando valor aos diferentes tipos de aprendizagem, principalmente às aprendizagens 

ativas, onde o aluno tem um papel ativo na construção do seu próprio conhecimento, e 

às aprendizagens significativas, onde o professor organiza de uma forma lógica a 

matéria que vai ensinar e, quando a apresenta ao aluno, relaciona-a com os 

conhecimentos que este já possui de tal modo a que o aluno possa compreender o que 

está a aprender e integre os novos conhecimentos na sua estrutura cognitiva existente. 

Assim, o aluno descobre o conhecimento por si próprio e relaciona o conhecimento que 

acaba de adquiri com os conhecimentos que já possuía (Tavares e Alarcão, 2005). 

Contudo, também se tentou adaptar os conteúdos aos interesses e características 

da turma, ou seja, o ensino deve estar de acordo com os interesses e a curiosidade da 

criança e deve ser significativo para ela. (…) As tarefas e o material a apresentar 

devem ser seleccionados e organizados de tal modo que a criança sinta (…) desejo de 

aprender (Piaget cit. por Tavares e Alarcão, 2005). 

Perante isto, é importante referir que na transmissão dos conhecimentos a 

planificação das atividades assume um papel de extrema importância. Segundo Gerardo 

(2014, cit. Freeman, 1977): 

o ensino confiante e eficaz baseia-se no conhecimento e na preparação para a tarefa. É 

essencial a preparação de lições em termos de objectivos e de procedimentos (…), a 

planificação do ensino implica uma considerável auto-compreensão e conhecimento do que se 

está a realizar. É a planificação que permite ao professor organizar a sua aula, os conteúdos da 

mesma, as estratégias a utilizar, bem como os métodos de avaliação (p.47). 

Logo, as planificações desenvolvidas ao longo do PES II (Apêndice F), foram 

sempre direcionadas para o 1.ºano do 1.ºCEB. Sendo assim, na elaboração das 
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atividades existiu sempre uma preocupação em abordar todas as áreas de uma forma 

lógica e sequenciada, tendo sempre como ponto de partida os conhecimentos prévios 

dos alunos e adequar o nosso discurso às competências linguísticas dos mesmos. 

No que concerne à avaliação, esta foi concretizada através de observações diretas 

e indiretas, registos, jogos, fichas formativas e fichas sumativas (através do Apêndice G 

é possível visualizar um exemplo de uma ficha de avaliação sumativa elaborada por nós, 

bem como os seus critérios de correção e cotação). 

2.3.1. Área curricular de Português 

Como já referimos anteriormente o 1.ºCiclo do Ensino Básico integra uma etapa 

primordial no percurso escolar dos alunos. Ergue-se como domínios da disciplina de 

português, nas dimensões cultural e linguística, a Oralidade, a Leitura e a Escrita, a 

Educação Literária e a Gramática. 

Sendo a língua materna a essência de um povo, a sua aprendizagem é uma 

prioridade, uma vez que é nos primeiros anos do Ensino Básico que a ligação entre a 

Oralidade e o ensino dos conteúdos do domínio da Leitura e Escrita assume uma 

grande importância (Buescu et al., 2015, p.7), e é a partir desta conexão que 

interpretamos o mundo e adquirimos um conhecimento reflexivo da língua.  

Naturalmente, em qualquer sistema escolar o ensino da língua materna ocupa um 

lugar diferente e privilegiado dentro do curriculum, na medida em que goza do duplo 

estatuto de disciplina e de veículo de ensino aprendizagem das outras disciplinas (Dias, 

2016, pág. 76, cit. Reis e Adragão, 1990). 

A ligação entre a Oralidade e o ensino dos conteúdos do domínio da Leitura e 

Escrita, assume um papel de grande relevância nos primeiros anos do Ensino Básico, 

pois a linguagem escrita é uma representação da linguagem oral, ou seja, o sistema de 

escrita que utilizamos representa uma estrutura da fonologia da língua. 

Tendo por base este suposto, ao longo do estágio no 1.ºCEB considerou-se 

fundamental a iniciação à leitura e à escrita, ainda que todos os outros conteúdos, 

implicados na área do Português, estivessem sempre presentes nas atividades, como 

podemos observar na planificação (Apêndice F).  

Todavia, Buescu et al. (2015), salienta que é nos dois primeiros anos, que a leitura 

e a escrita constituem a novidade, anteriormente já a criança desenvolveu capacidades 
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de oralidade, gramaticais e de exposição a textos por via da escuta, é a peça 

fundamental do ensino, pelas implicações em todas as áreas disciplinares. 

Posto isto, é importante evidenciar, que durante as regências recorremos a 

diferentes recursos e estratégias, como por exemplo apresentações em PowerPoint, 

esquemas, livros, manual escolar, poemas, músicas, e sobretudo o diálogo, que 

fomentassem a curiosidade de aprender tendo por base o desenvolvimento das 

dimensões cultural, expressiva, e estética da língua, o gosto pelo ouvir, falar, escrever e 

ler. 

Nesta área apresentamos a planificação (Apêndice F), sobre a leitura do livro “O 

Dragão Dinis” de Beatriz Deumerc. A leitura foi feita com a projeção do livro em 

PowerPoint e teve como principal 

objetivo a introdução à letra d. No final 

da leitura explorámos a história e ao 

mesmo tempo ia escrevendo palavras 

que faziam parte da mesma que 

continham a letra d, para que assim os 

alunos chegassem à conclusão de qual 

seria a nova letra que iam aprender. 

Posto isto, um aluno de cada vez foi ao 

quadro tentar desenhar a letra 

supramencionada na sua forma maiúscula e 

minúscula (Figura nº35). 

Nesta planificação foi dada enfâse à Oralidade e à Leitura e Escrita, tendo como 

objetivos: escutar discursos breves para aprender e construir conhecimentos; produzir 

um discurso oral com correção; desenvolver a consciência fonológica e operar com 

fonemas; conhecer o alfabeto e os grafemas; mobilizar o conhecimento da pontuação e 

transcrever e escrever textos. 

2.3.2. Área curricular de Matemática  

A Matemática é uma das ciências mais antigas e é igualmente das mais antigas disciplinas 

escolares, (…), uma linguagem que nos permite elaborar uma compreensão e representação 

desse mundo, um instrumento que proporciona formas de agir sobre ele para resolver 

problemas que se nos deparam e de prever e controlar os resultados da acção que realizamos. 

(Ponte, 2007, p.2). 

Figura nº 35: Introdução da letra d. 
Fonte: Própria. 
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Ao longo das várias semanas de estágio no PES II foram trabalhadas as três 

grandes finalidades para o ensino da matemática: a estruturação do pensamento, a 

análise do mundo natural e a interpretação da sociedade. Consequentemente, estas 

finalidades só podem ser atingidas se os alunos forem apreendendo adequadamente os 

métodos próprios da Matemática. 

Neste seguimento, Damião e Festas (2013) enfatiza que:  

o gosto pela matemática e pela redescoberta das relações e dos factos matemáticos (…) 

constitui um propósito que pode e deve ser alcançado através do progresso da compreensão 

matemática e da resolução de problemas ( p. 2).  

Assim, é importante que desde o 1.ºCiclo se cultive de uma forma progressiva 

algumas características próprias da Matemática, como o rigor das definições e do 

raciocínio, a aplicabilidade dos conceitos abstratos ou a previsão dos resultados, 

beneficiando, deste modo, a educação futura dos alunos. 

Nesta área, os domínios de conteúdos que são apresentados no Programa desta 

unidade curricular são três: Números e Operações, Geometria e Medida e Organização e 

Tratamento de Dados. Estes temas, no 1.ºCiclo, são introduzidos de forma progressiva, 

começando-se por um tratamento experimental e concreto, caminhando-se 

faseadamente para uma conceção mais abstrata (Damião e Festas, 2013, p.6). 

Logo, a aprendizagem da Matemática decorre do trabalho realizado pelo aluno e 

este é estruturado pelas tarefas propostas pelo professor, que tem a oportunidade de 

recorrer a diversos e diferentes materiais 

para coadjuvar essa aprendizagem.  

Nesta área destacamos a planificação 

(Apêndice F) referente à introdução da 

adição, da subtração e da composição e 

decomposição de números até 6. Tendo 

como objetivos principais: adicionar 

números naturais e subtrair números 

naturais (Figura nº36).  

Ao longo desta atividade foi proposto aos alunos que fizessem diversas 

contagens até seis utilizando diversos materiais. Pois é importante o professor facultar 

diversos materiais para a aquisição dos conhecimentos, é determinante na análise da 

Figura nº 36: Introdução à adição e à subtração. 
Fonte: Própria. 
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situação da sala de aula e na construção do saber dos alunos, ao propor-lhes caminhos 

e ferramentas (Duarte e Farias, 1992, p.78). 

 

2.3.3. Área curricular de Estudo do Meio  

O Estudo do Meio é uma área de abertura para o mundo, para a multiplicidade da 

realidade física e social, para a riqueza de conhecimentos experiências que possam 

proporcionar à criança a compreensão do mundo em que vive e a que pertence, alargar 

as suas experiências e diversificar o seu universo de referências (Roldão, 2004). 

A criança é um ser fantástico que possui um conjunto de experiências e saberes 

que vai adquirindo no decorrer da sua vida, através do contacto com o meio que a 

rodeia. Desta forma, a escola, o meio local, o espaço onde a criança está inserida, deve 

ser privilegiado relativamente a uma primeira transmissão de conhecimento e 

consequente aprendizagem.  

Assim, como é descrito na Organização Curricular e Programas do 1.º Ciclo do 

Ensino Básico: 

as crianças apercebem-se da realidade como um todo globalizado. Por esta razão, o Estudo do 

Meio é apresentado como uma área para a qual concorrem conceitos e métodos de várias 

disciplinas científicas (…) procurando-se, assim, contribuir para a compreensão progressiva 

das inter-relações entre a Natureza e a Sociedade. Por outro lado, o Estudo do Meio está na 

intersecção de todas as outras áreas do programa, podendo ser motivo e motor para a 

aprendizagem nessa área (OCP, 2006, p.101).  

Neste sentido, o Estudo do Meio imbrica em todas as outras áreas existentes no 

programa, constituindo-se como sendo um motor facilitador de aprendizagem das 

mesmas. 

O Programa de Estudo do Meio, divide-se em blocos de conteúdos, tendo sempre 

um texto introdutório onde é referenciado o que irá ser abordado, e onde estão presentes 

algumas metodologias possíveis de aplicar. Os blocos apresentam uma certa lógica, não 

significando que os mesmos sejam abordados por essa ordem, em sala de aula. Portanto, 

o programa mostra ser aberto e flexível, cabe ao professor encontrar diversas 

metodologias adaptadas a cada criança. 

Assim, será através de situações diversificadas de aprendizagens que incluam o contacto direto 

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 
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longínquos, que os alunos irão apreendendo e integrando, progressivamente, o significado dos 

conceitos (OCP, 2006, p.102). 

 

É importante referenciar que é ao professor que cabe o papel de orientador e 

facilitador de todo este processo, constituindo uma fonte de informação em conjunto 

com outros recursos, nomeadamente os livros, os meios de comunicação e outros 

materiais disponíveis em sala de aula. 

 Seguindo estas linhas de orientação, a 

planificação apresentada (Apêndice H), nesta 

área, foi direcionada para a concretização de 

algumas experiências com água tendo em 

conta as suas propriedades. A atividade que 

foi desenvolvida com os alunos consistiu em 

estes misturarem alguns objetos e observarem 

as alterações que a água ia sofrendo (Figura 

nº37). Os objetivos principais desta atividade 

foram: realizar experiências que conduzem à conservação da capacidade/volume, 

independentemente da forma do objeto e identificar algumas propriedades físicas da 

água (incolor, inodora, insípida). 

2.3.4. Áreas curriculares das Expressões  

A área das Expressões contempla quatro áreas de estudo: Expressão e Educação 

Físico-Motora; Expressão e Educação Musical; Expressão e Educação Plástica; e 

Expressão e Educação Dramática. Segundo Gerardo (2014): 

a associação dos termos “Educação” e “Expressão” representa o carácter não só lúdico como 

também pedagógico das mesmas. Estas áreas são um momento onde a criança se pode 

expressar livremente se divertir ao praticá-las, como também aprenderá mais sobre si, sobre os 

outros e sobre o mundo que a rodeia (p.48). 

Portanto, as expressões não só ajudam a criança a compreender o mundo e a 

evolução da humanidade, como também contribuem para que estas apurem o seu 

sentido estético e se desenvolvam globalmente. Assim, as artes, contribuindo de forma 

diversa e significativa para o desenvolvimento da criança, ajudam-na numa melhor 

Figura nº37: Experiências com água. 
Fonte: Própria. 
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interacção social, coordenação, concentração e memória (Santana e Santana, 2003, 

p.1). 

2.3.4.1. Expressão e Educação Físico-Motora 

A Expressão Físico-Motora apresenta-se como sendo um conjunto de práticas que 

permitem uma estruturação progressiva e sustentada da motricidade da criança 

(Condessa, 2009, p.43). Sendo uma atividade pedagógica não deve ter como objetivo 

principal só as habilidades motoras, mas deve ser entendida como uma cultura corporal, 

potencializando deste modo o desenvolvimento físico, motor, intelectual, cognitivo, 

afetivo e social da criança, tornando assim esta área uma componente indispensável na 

educação escolar (Ferreira, 2006). 

Neste seguimento, no 1.ºCiclo a prática Expressão e Educação Físico-Motora é 

essencial, pois proporciona estilos de vida saudáveis, melhora o estilo de vida e a 

condição física, mas também o desenvolvimento físico da criança atinge estádios que 

precedem o desenvolvimento cognitivo e social. Assim, a actividade física educativa 

oferece aos alunos experiências concretas, necessárias às abstrações e operações 

cognitivas inscritas nos Programas doutras Áreas, preparando os alunos para a sua 

abordagem ou aplicação (OCP, 2006, p.35). 

Naturalmente, só são adquiridas competências nesta área através da prática de 

atividade física qualitativa e quantitativa adequada às possibilidades e necessidades de 

cada aluno, em situações que promovam o seu desenvolvimento, ou seja, situações em 

que o esforço físico, a aprendizagem, a descoberta e o desafio pessoal e coletivo sejam 

constantes. 

A OCP (2006) apresenta a divisão desta área por blocos, sendo os seguintes: bloco 

1 – “Perícias e Manipulação” (1º e 2º ano); 

bloco 2 – “Deslocamentos e Equilíbrios” (1º 

e 2º ano); bloco 3 – “Ginástica” (3º e 4º 

ano); bloco 4 – “Jogos” (1º, 2º. 3º e 4º ano); 

bloco 5 – “Patinagem” (3º e 4º ano); bloco 6 

– “Atividades Rítmicas e Expressivas” (1º, 

2º, 3º e 4º ano); bloco 7 – “Percursos na 

Natureza” (1º, 2º, 3º e 4º ano); e bloco 8 – 

“Natação” (programa opcional).  

Figura nº38: Aula de Expressão e 
Educação Físico – Motora. 
Fonte: Própria. 
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Cada bloco apresenta objetivos concretos a serem desenvolvidos, no entanto 

existem alguns em comum entre eles: elevar 

o nível funcional das capacidades 

condicionais e coordenativas; cooperar com 

os companheiros nos jogos e exercícios; 

participar no aperfeiçoamento da sua 

habilidade (OCP, 2009, p.39). 

No âmbito desta expressão (Apêndice I) 

foram poucas as regências efetuadas, pois algumas destas foram aulas de natação 

lecionadas por um outro docente nas Piscinas Municipais da Guarda, para onde a turma 

se deslocava, e outras aulas foram utilizadas para a turma efetuar os ensaios para a festa 

de Natal. No entanto, os ensaios também se podem enquadrar nesta área, pois estes 

envolveram alguma atividade física visto que na apresentação da turma existiram 

algumas coreografias (Figura nº 38 e 39). 

 

2.3.4.2. Expressão e Educação Musical 

A Expressão e Educação Musical é uma área lúdica e pedagógica, que permite ao 

aluno desenvolver capacidades expressivas e criativas e, naturalmente, possibilita 

adquirir conhecimentos ao nível da música, ao mesmo tempo que também se podem 

divertir. Através da exploração do seu corpo, do espaço e dos objetos, o aluno, tem a 

capacidade de reconhecer que existem diferentes formas de exploração do som. Outra 

atividade da preferência dos alunos é o canto, uma vez que a voz é o primeiro 

instrumento que as crianças exploram.  

A OCP (2006) apresenta a divisão desta área em dois blocos, sendo os seguintes: 

o bloco 1, relacionada com os jogos de exploração da voz, do corpo e dos instrumentos; 

e o bloco 2, relativo à experimentação, desenvolvimento e criação musical. 

É ainda importante referir que a música é uma área transversal às outras áreas 

curriculares, onde o aluno:  

o Na área das Ciências Humanas e Sociais, compreende a música em relação à 

sociedade, à história e à cultura; investiga os papéis da música em diferentes 

contextos sociais, culturais, históricos e estéticos; compreende as 

transformações sócio históricas e sociotécnicas de acordo com os contextos. 

Figura nº39: Coreografia festa de Natal. 
Fonte: Própria. 
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o Na área das Línguas, compõe peças musicais em que utiliza elementos verbais; 

canta diferentes tipos de canções em várias línguas; desenvolve a comunicação 

verbal e escrita e a apropriação do vocabulário musical na descrição, análise e 

interpretação de sons. 

o Na área das Ciências Física e Naturais, explora o fenómeno musical, como, por 

exemplo, a natureza dos sons, a série dos harmónicos, como os sons são 

reproduzidos; explora as relações entre o som e o meio ambiente e as diferentes 

influências que afetam o som. 

o Na área da Matemática, explora a relação entre determinadas operações e 

conjuntos e a criação e improvisação musical. 

o No âmbito das Tecnologias, inventa e constrói fontes sonoras e instrumentos 

musicais; utiliza diferentes tipos de tecnologias e software (acústicas e 

electrónicas) associado à música; 

manipula, grava e produz 

materiais em suporte áudio, vídeo 

e multimédia (Lopes, 2015). 

A área de Expressão e Educação 

Musical durante as minhas regências 

(Apêndice I) apenas foi trabalhada ao 

longo dos ensaios para a festa de Natal 

(Figura nº40), através da entoação de duas 

canções. 

 

2.3.4.3. Expressão e Educação Plástica 

A expressão plástica é essencialmente uma actividade natural, livre e espontânea da criança. 

Desde muito pequena que gosta de mexer em água, areia, barro, tintas e de riscar em papel com 

um lápis. O principal objetivo é a expressão das emoções e sentimentos através da criação com 

materiais plásticos (Sousa, 2003, p.160). 

Logo, a área de Expressão e Educação Plástica, proporciona à criança um meio 

para exprimir os seus sentimentos, experiências, desejos, ideias e curiosidades, por estes 

motivos, podemos considera-la como uma área fundamental no 1.ºciclo.  

Figura nº40: Ensaios das canções para a 
festa de Natal. 
Fonte: Própria. 
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Cabe ao professor facultar aos alunos aprendizagens que despertem a criatividade, 

a imaginação, a manipulação, a exploração e experiências com diferentes materiais, e 

que possibilitam que as crianças se exprimam de forma pessoal, logo, 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 (OCP, 2006, p.89). 

É importante que a criança quando se está a expressar de uma forma pessoal, não 

se sinta inibida ou constrangida, mas que exteriorize as suas emoções livremente. 

Assim, a sala de aula é o local privilegiado para se realizarem as atividades de 

Expressão e Educação Plástica, mas a natureza e as visitas de estudo, são, também, 

espaços onde se podem concretizar diferentes atividades relacionadas com esta área. 

O programa desta unidade curricular está dividido em três blocos que se 

subdividem em diferentes temas que integram vários objetivos, consoante o ano de 

escolaridade: o bloco 1, relativo à “Descoberta e organização progressiva de volumes”, 

que se subdivide nos temas “Modelagem e Escultura” e “Construções”; o bloco 2, que 

diz respeito à “Descoberta e organização progressiva de superfícies”, subdividindo-se 

nos temas “Desenho”, com as componentes “Desenho de Expressão Livre” e 

“Atividades Gráficas Sugeridas”, a “Pintura”, com as componentes “Pintura de 

Expressão Livre” e “Atividades de Pintura Sugerida”; e o bloco 3, relacionado com a 

“Exploração de técnicas diversas de expressão”, com os subtemas “Recorte, Colagem, 

Dobragem”, “Impressão”, “Tecelagem e Costura”, “Fotografia, Transparência e Meios 

Audiovisuais” e “ Cartazes”. 

As atividades inerentes a esta área realizadas surgiram em articulação com as 

restantes áreas do currículo. Ao longo das aulas de Expressão e Educação Plástica foi 

possível experimentar a construção, o desenho, a pintura, o recorte, a colagem e a 

dobragem. Cada criança trabalhou sempre ao seu ritmo, concernindo, assim, ao 

professor motivar cada aluno.  

Nesta área a planificação (Apêndice I) que mais destacamos é a que faz referente 

aos preparativos para a festa de Natal, bem como as prendas que cada aluno elaborou 

para levar para casa. Durante estas atividades natalícias (Figura nº41), os alunos 

mostraram-se bastante motivados e tiveram a oportunidade de utilizar diversas e 

diferentes técnicas que fazem parte da Expressão e Educação Plástica. 
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2.3.4.4. Expressão e Educação Dramática 

A Expressão e Educação Dramática é uma prática que põe em acção a totalidade da pessoa da 

criança no espaço-tempo, uma prática em atelier que tanto solicita o físico como a afectividade 

ou o intelecto, que recorre a todas as formas de expressão alternadas, cruzadas ou integradas 

(Landier e Barret, s/d, p.12). 

Esta área desperta o desenvolvimento de competências afetivas, cognitivas, 

motoras, sensoriais e estáticas da criança. As OCP (2006) preconizam que: 

os jogos dramáticos permitirão que os alunos desenvolvam progressivamente as possibilidades 

expressivas do corpo – unindo a intencionalidade do gesto e/ou a palavra, à expressão, de um 

sentimento, ideia ou emoção. Nos jogos dramáticos as crianças desenvolvem ações ligadas a 

uma história ou a uma personagem que as colocam perante problemas a resolver: problemas de 

observação, de equilíbrio, de controlo emocional, de afirmação individual, de integração no 

grupo, de desenvolvimento de uma ideia, de progressão na acção (p.77). 

Deste modo, é importante enaltecer que esta área proporciona formas e meios 

expressivos para explorar conteúdos e temas de aprendizagem que podem estar 

articulados com outras disciplinas do currículo escolar. Assim, o professor representa-se 

como sendo um criador de situações de aprendizagem e de desenvolvimento das 

capacidades dos alunos. 

O programa da Expressão e Educação Dramática que está disposto na OCP, está 

dividido em dois blocos: o bloco 1, que faz referencia a jogos de exploração do corpo, 

voz, espaço e objeto, que promovem o desenvolvimento das várias possibilidades 

Figura nº41: Atividades de Expressão e Educação Plástica. 
Fonte: Própria. 
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expressivas e comunicativas ligadas às vivências e a atividades lúdicas; e o bloco 2, que 

está relacionado com os jogos dramáticos, complementares aos jogos de exploração, em 

que se pretende trabalhar a linguagem não-verbal, a linguagem verbal e a linguagem 

verbal associada à linguagem gestual, a capacidade de improvisação, a manipulação, a 

criatividade e imaginação, a cooperação e o trabalho de grupo. 

Ao nível das planificações para esta área curricular, apenas foi realizada uma 

planificação (Apêndice J) e esta teve como 

principais objetivos: desenvolver a 

capacidade de relação e comunicação com os 

outros e desenvolver a capacidade de 

improvisação. A atividade consistiu em os 

alunos, através do aparecimento de algumas 

imagens, inventarem/criarem uma história 

(Figura nº42). 

 

 

 

Figura nº42: Imagens para a criação de 
uma história. 
Fonte: Própria. 
 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo III 
______________________________________________ 

Ensinar e aprender no 1.ºCEB a pele, a higiene e a 
saúde 
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3. Enquadramento Teórico 

3.1. A Pele e a sua higiene 

A pele recobre a superfície do corpo e é constituída pela epiderme, a derme e a 

hipoderme. Atinge cerca de 16% do peso corporal e por esse motivo é um dos maiores 

órgãos do corpo humano (Junqueira e Carneiro, 1990). 

Este órgão está situado na interface entre o organismo e o mundo exterior, 

apresenta diversas e importantes funções entre as quais proteger o organismo contra a 

perda de água por evaporação e contra o atrito; colabora na termorregulação do corpo; 

elimina várias substâncias; protege o corpo contra os raios ultravioleta, através da 

produção e acumulação da melanina na epiderme. Na pele podemos observar várias 

estruturas anexas, como os pelos, as unhas e as glândulas sudoríparas e sebáceas (Figura 

nº43).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A epiderme é essencialmente constituída por um epitélio estratificado 

pavimentoso queratinizado. Esta camada é a mais superficial da pele e é alimentada 

através de difusão a partir dos capilares da derme papilar. As células queratinócitos são 

responsáveis pela resistência estrutural e pelas características de permeabilidade da 

epiderme, uma vez que são responsáveis pela produção de queratina. À medida que vão 

envelhecendo estas deslocam-se para a superfície e transforma-se em corneócitos 

(queratinócitos mortos) (Junqueira e Carneiro, 1990). 

Figura nº43: Constituição da Pele. 
Fonte: Junqueira e Carneiro (1990). 
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Desta camada também fazem parte outros três tipos de células: os melanócitos, 

que contribuem para a cor da pele através da produção de melanina, as células de 

Langerhans e as células de Merckel, células epidérmicas especializadas associadas a 

terminações nervosas, são responsáveis por detetar o tato superficial e a pressão 

superficial (Ross e Pawlina, 2012). 

A espessura e a estrutura da epiderme vária consoante as partes do corpo, na 

palma da mão e na planta do pé, são mais espessas e complexas. Nestas zonas, a sua 

espessura pode atingir os 1,5mm e apresenta cinco camadas (basal, espinhosa, 

granulosa, lúcida e córnea). 

A camada basal ou germinativa é constituída por células prismáticas ou cuboides. 

Esta membrana basal separa a epiderme da derme, nela existe uma intensa atividade 

mitótica, sendo responsável pela constante renovação da epiderme. As células desta 

camada basal cotem filamentos constituídos por citoqueratinas e à medida que a célula 

avança para a superfície, o número destes filamentos aumenta, e na camada córnea as 

queratinas constituem a metade das proteínas totais (Strauss e Matoltsy, 1981). 

A camada espinhosa é constituída por células poligonais cuboides ou ligeiramente 

achatadas, de núcleo central com pequenas expansões citoplasmáticas que contêm 

tonofibrilas partindo de cada uma das células adjacentes. Quando estas expansões 

citoplasmáticas se aproximam e se mantêm unidas, através dos desmosomas, vão dar à 

célula um aspeto espinhoso, e têm como principal função fazer a manutenção da coesão 

das células da epiderme e, consequentemente, na sua resistência ao atrito. Deste modo, 

quanto maior for a ação das pressões e fricções sobre a epiderme, maior será a sua 

camada espinhosa. 

A camada granulosa é constituída por células poligonais com núcleo central, 

achatadas, cujo citoplasma integra grânulos grosseiros e basófilos. São os grânulos de 

querato-hialina que não são envolvidos por membrana e vão contribuir para a 

constituição do material interfilamentoso da camada córnea. Este material proteico 

confere grande resistência à membrana celular. 

A camada lúcida é constituída por um delgada camada de células achatadas, 

eosinófilas, hialinas, cujos núcleos e organelas desapareceram. O citoplasma consiste 

em numerosos filamentos compactados e envolvidos por material elastron-denso, 

também se podem ver algumas desmosomas entre as células. 

A camada córnea tem uma espessura muito variável e é construída por células 

achatadas, mortas e sem núcleo. O citoplasma dessas células apresenta-se cheio de 
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substâncias córneas, uma escleroproteína filamentosa birrefringente chamada queratina. 

Essa proteína é constituída por cadeias proteicas ricas em ligações dissulfeto. 

Assim, a epiderme é responsável pela impermeabilidade da pele, o que dificulta a 

evaporação da água pela sua superfície, e esta característica é importante para a vida de 

todos os animais (Strauss e Matoltsy, 1981). 

Já a derme é uma camada de tecido conjuntivo sobre o qual se apoia a epiderme, a 

sua espessura é variável, depende de qual a parte do corpo que estamos a observar, por 

exemplo pode atingir 3 mm na planta do pé (Junqueira e Carneiro, 1990). A sua 

superfície externa é muito irregular, podendo observar-se saliências, com o nome de 

papilas dérmicas, que acompanham as reentrâncias correspondentes da epiderme. A 

função destas papilas é aumentar a zona de contato derme-epiderme fazendo com que a 

pele tenha maior resistência, deste modo, as papilas são mais frequentes nas zonas 

sujeitas às pressões ou atritos. 

A derme encontra-se dividida em duas camadas: a camada papilar mais superficial 

e a mais profunda camada reticular. A camada papilar é delgada e é constituída por 

tecido conjuntivo laxo, feixes de fibras mais finas e dispostas de uma forma mais soltas, 

possuindo papilas dérmicas que prolongam até à epiderme. A camada reticular é a 

principal camada da derme, sendo continua com a hipoderme, é constituída por tecido 

conjuntivo denso e irregular. As duas camadas contêm muitas fibras elásticas, que são 

responsáveis pela elasticidade da pele. Além dos vasos sanguíneos e linfáticos e nervos, 

na derme também encontramos as seguintes estruturas derivadas da epiderme: pelos, 

glândulas sebáceas e sudoríparas e unhas (Ham e Cormack, 1983). 

A hipoderme é constituída principalmente por tecido conjuntivo laxo, que une a 

derme aos órgãos subjacentes. Esta camada é responsável pelo deslizamento da pele 

sobre as estruturas na qual se apoia. Dependendo da região do corpo e do grau de 

nutrição do organismo, a hipoderme poderá ter uma camada variável de tecido adiposo 

que, quando é fortalecida, forma o panículo adiposo e como a gordura é um bom 

isolante térmico, o panículo adiposo proporciona a proteção contra o frio (Junqueira e 

Carneiro, 1990). 

Ao longo do ciclo de vida a pele vai sofrendo modificações decorrentes do 

processo do envelhecimento biológico, deste modo e mediante a fase do ciclo de vida 

em que nos encontramos, os cuidados que lhe devemos prestar vão sofrendo adaptações. 

Contudo, para que a pele se mantenha saudável é importante manter uma boa higiene, 

uma adequada hidratação e ter alguns cuidados na exposição solar. 
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A pele renova-se continuadamente, e este processo confere-lhe um mecanismo de 

autolimpeza. Contudo este processo por si só não chega, é necessário que se realize 

diariamente uma boa higiene. Assim, Antunes (2008), salienta que o banho possibilita 

limpar os resíduos aglomerados na pele, mas para além da água é necessário utilizarmos 

produtos de higiene, que tenham uma composição molecular que limpem a sujidade, os 

tensioativos. 

No entanto, antes de se escolher um produto para a higiene da nossa pele, temos 

de ter em atenção o aspeto que a pele apresenta, ou seja, temos de verificar o tipo de 

pele, pois cada tipo de pele requer uma higiene específica. 

A higiene da pele deve ser feita pelo menos duas vezes por dia, para que assim 

seja possível desobstruir os poros, o que vai permitir a pele respirar melhor. Deste 

modo, os produtos de higiene utilizados devem ser suaves e hidratantes, bem como as 

loções hidratantes devem ser à base de ceramidas e vitaminas são as mais indicadas 

(Fernandes, 2012). 

É importante que a higiene da pele seja feita de uma forma adequada e de acordo 

com as suas características, pois se realizarmos uma higiene agressiva da pele, vai 

alterar o filtro hidrolipídico e seu pH, fazendo com que ocorram alterações cutâneas 

(Barel, Paye e Maibach, 2009). 

Como já referimos anteriormente, uma das funções da pele é ser uma barreira que 

protege o nosso organismo, no entanto o desempenho desta função depende do grau de 

hidratação da pele. Esta hidratação está relacionada com o teor de água que existe na 

pele.  

Fernandes (2012) refere: 

A hidratação da pele depende de: fatores hormonais relacionados com a secreção sebácea. Se a 

secreção sebácea estiver diminuída há uma perda superior de água através da pele. A pele 

tenderá também a ficar desidratada se houver uma diminuição dos fatores de hidratação 

natural. Existem fatores externos que também podem contribuir para este facto como: um clima 

seco, lavagens muito frequentes com sabões, radiação UV assim como uma ingestão 

insuficiente de líquidos (p.63). 

Assim, a hidratação é fundamental para a pele, devendo ser feita mais de que uma 

vez ao dia, depois de ser realizada a sua higiene. Os produtos destinados à hidratação da 

pele, como por exemplo os cremes, devem conter: vitaminas, lípidos, extratos de 

plantas, aminoácidos e polipéptidos, agentes hidratantes, emolientes e humectantes. 
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Neste seguimento, não nos podemos esquecer da importância da proteção solar e 

dos riscos que uma exposição ao sol irresponsável pode causar. Por este motivo, é cada 

vez mais importante existirem campanhas de sensibilização para este tema, assim como 

a existência de uma maior divulgação das medidas de proteção, para além do uso do 

protetor solar (Fernandes, 2012).  

O autor supramencionado refere igualmente que é importante a proteção solar não 

se basear apenas no uso de protetores solares, é necessário adotar algumas medidas 

como: evitar a exposição solar nas horas de maior calor, usar um vestuário adequado, ao 

longo dos períodos de exposição solar deve-se ingerir água, usar óculos escuros e 

aplicar o protetor solar antes de 30 minutos de exposição e ir repetindo 30 minutos após 

a exposição. Naturalmente, é importante salientar que o uso da quantidade correta do 

protetor é um fator que vai influenciar a proteção. 

Caso os cuidados referidos não aconteçam, a exposição excessiva ao sol pode 

provocar o fotoenvelhecimento da pele, sendo uma consequência da radiação 

ultravioleta (UV), que é responsável por 90% do envelhecimento cutâneo. Esta radiação 

é responsável por inúmeras reações moleculares que acontecem nas células como o 

excesso de estimulação e a regulação das metaloproteinas, responsáveis pela eliminação 

da matriz celular (Wehrli et al, 2007). 

A maior parte das vezes as alterações referentes a uma aparência envelhecida, 

estão relacionadas com o fotoenvelhecimento em vez do envelhecimento cronológico 

(Bemstein et al, 1996). O fotoenvelhecimento faz com que a pele fique com uma 

pigmentação irregular, os queratinócitos apresentam alterações morfológicas, verifica-se 

um aumento das fibras de elastina o que vai originar uma massa amorfa e compacta, a 

quantidade de colagénio diminui aumentando a sua degradação, os fibroblastos passam 

a existir em maior quantidade e atividade. Os vasos sanguíneos encontram-se dilatados 

e existe um aumento da espessura das suas paredes o que vai proporcionar o 

aparecimento de telangiectasias e existe um espessamento da camada córnea 

(Benedetto, 1998). 

Consequentemente, a pele fica com uma textura irregular, seca e com rugas 

profundas, existindo deste modo uma perda significativa de elasticidade. Naturalmente, 

o fotoenvelhecimento é proporcional à exposição solar, pois os indivíduos com a pele 

mais clara são suscetiveis aos danos causados pela radiação UV do que os indivíduos 

com pele mais escura (Karaft e Freiman, 2011). 
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Para além do fotoenvelhecimento, o cancro de pele é outro problema 

dermatológico resultante da excessiva e descuidada exposição solar.  

Em condições normais as células das várias camadas da pele crescem, 

multiplicam-se e por fim morrem, num processo de renovação permanente. O cancro de 

pele resulta de uma perturbação do normal ciclo da vida celular. A radiação ultravioleta, 

pode estimular o crescimento exagerado das células da epiderme (hiperplasia) e originar 

mutações no ADN que levam ao crescimento de células anormais. Estas células, ao 

multiplicarem-se, dão origem a um clone celular atípico (displasia). Se este processo 

não for travado, essas células atípicas irão continuar a proliferar de forma descontrolada, 

acabando por dar origem a uma lesão maligna localizada, que progressivamente vai 

aumentando de volume e originando um tumor, o cancro da pele (Amaro, s/d) 1. 

Para além dos cuidados com a exposição solar da pele, há que referir que a 

higiene e os comportamentos estão também associados a outros problemas 

dermatológicos como: as micoses, a sarna, a infestação de piolhos, entre outras.    

As micoses são infeções causadas por fungos que atingem a pele, as unhas e os 

cabelos. Podemos encontrar fungos em toda a parte, nos animais, no solo e até mesmo 

na nossa pele. A queratina é o “alimento” para os fungos, que quando encontram 

condições favoráveis ao seu crescimento, como: o calor, a humidade, a baixa de 

humidade ou a utilização de antibióticos sistémicos durante algum tempo, que alteram o 

equilíbrio da pele, vão se reproduzir e causar a doença2. 

Para evitar as micoses, durante os hábitos de higiene, devemos: secar muito bem a 

nossa pele após o banho, principalmente as dobras da pele como as axilas, as virilhas e 

os dedos dos pés; evitar andar com roupas malhadas durante muito tempo; não usar 

objetos pessoais (roupas, calçado, pente, toalhas, bonés) de outras pessoas; não andar 

descalços em pisos húmidos, entre outras2.  

A sarna ou escabiose é uma infestação causada por pequenos aracnídeos que 

provocam pápulas avermelhadas minúsculas e uma intensa comichão. Esta é contagiosa 

pode ser transmitida através do contacto direto com a pele de alguém que esteja 

infetado, ou até mesmo através da partilha da mesma roupa ou da mesma cama.  

 

_______________________________ 
1 Fonte: https://rotasaude.lusiadas.pt/cancro-da-pele-os-diferentes-tipos/ 
2 Fonte: http://www.dermatologia.net/cat-doencas-da-pele/micoses-superficiais-da-pele/ 

https://rotasaude.lusiadas.pt/cancro-da-pele-os-diferentes-tipos/
http://www.dermatologia.net/cat-doencas-da-pele/micoses-superficiais-da-pele/
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A sarna é mais comum em pessoas que estejam em grande contato físico com 

outras, como crianças pequenas e idosos3. 

Para prevenir a sarna existem algumas medidas importantes que devemos seguir, 

como: lavar toda a roupa interior, pijamas e roupa de cama em água bem quente e a 

quando existir um tratamento de sarna este ser recomendado a todos os elementos da 

família3. 

A infestação de piolhos ou pediculose provoca comichão e pode afetar quase 

todas as zonas da pele. Os piolhos são insetos sem asas, visíveis, que se transmitem 

muito facilmente de pessoa para pessoa através do contacto físico ou através da partilha 

de roupas ou objetos pessoais (pentes, escovas, chapéus, ente outros) 4. 

Para evitar esta infestação devemos ter alguns cuidados como: evitar o contato 

com as cabeças dos outros; no caso das meninas com cabelo muito comprido, o melhor 

é usarem sempre o cabelo apanhado; não partilhar chapéus, escovas, pentes e toalhas; 

lavar regularmente a cabeça e observar regularmente a cabeça das crianças4. 

3.2. Educação/ Literacia para a Saúde 

O conceito de literacia científica está frequentemente articulado aos objetivos da 

educação em ciências, ou seja, está diretamente relacionado com a capacidade de ler e 

escrever, bem como com a aquisição do conhecimento, associado à aprendizagem e à 

educação. 

Deste modo, ao longo dos tempos o conceito de literacia científica despontou 

aquando da necessidade de gerar condições para que os cidadãos tivessem a 

oportunidade de compreender e apoiar projetos em ciências e tecnologia. 

Consequentemente, estas capacidades passam a ser desenvolvidas no âmbito da 

educação em ciências, dando prioridade às crianças, mas, naturalmente, não 

desprezando os adultos, tendo em vista a importância social e cultural da ciência numa 

sociedade cada vez mais científica e tecnológica. 

Posto isto, o programa trienal PISA (Program for International Student 

Assessment) da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Económico) afirma que a Literacia científica é a capacidade de usar o conhecimento  

 

_____________________________ 
3 Fonte:https://www.saudecuf.pt/mais-saude/artigo/sarna-humana-como-diagnosticar  
4Fonte: http://lifestyle.sapo.pt/familia/crianca/artigos/como-evitar-os-piolhos  

https://www.saudecuf.pt/mais-saude/artigo/sarna-humana-como-diagnosticar
http://lifestyle.sapo.pt/familia/crianca/artigos/como-evitar-os-piolhos
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científico, de identificar questões e de desenhar conclusões baseadas na evidência por 

forma a compreender e a ajudar à tomada de decisões sobre o mundo natural e das 

alterações nele causadas pela actividade humana (OCDE, 2003, p.133).  

Naturalmente, dependendo da perspetiva em que se trabalha a literacia científica, 

podemos interpreta-la de diversas formas, no entanto todas estas formas estão 

relacionadas com as capacidades das pessoas compreenderem a ciência e deste modo 

agirem eficientemente no seu dia-a-dia. Estas capacidades segundo Nutbeam (2000) 

podem ser subdivididas em três níveis de literacia: 

o Literacia básica ou funcional – a pessoa possui competências básicas de leitura 

e escrita, essenciais para as diversas situações do quotidiano; 

o Literacia comunicativa ou interativa – a pessoa tem competências cognitivas e 

de literacia mais avançadas, que em conjunto com as competências sociais, o 

que lhe vai permitir interagir ativamente nas atividades do quotidiano, 

selecionar informação e dar-lhe a devida importância; 

o Literacia crítica – a pessoa tem competências cognitivas e de literacia mais 

avançadas, que em conjunto com as competências sociais, é capaz de analisar 

criticamente a informação que recebe e usar esta informação para exercer 

maior controlo sobre as diversas situações do quotidiano.  

A promoção da literacia científica das populações tem sido assumida como um 

aspeto importante quer ao nível social quer ao nível individual. Como preconiza 

Carvalho (2009, p. 191): 

os benefícios ao nível social de elevados níveis de literacia científica da populações 

manifestam-se na economia nacional, no próprio desenvolvimento da ciência, nas políticas de 

ciências e nas práticas democráticas. Ao nível individual, manifestam-se na capacidade de 

tomadas de decisão no âmbito dos estilos de via, na empregabilidade, dos aspectos intectual e 

estético, e na ética.  

Logo, se por um lado os diversos grupos de interesse na literacia científica a 

julgam de diversas formas, por outro lado também os níveis de literacia, os objetivos e 

os métodos de avaliação são diferentes, reconhecendo que todos eles se ajustam ao 

contexto específico em causa. 

Concludentemente é importante que quando falamos em literacia científica se 

explique o contexto em que tal é referido, evitando-se deste modo ambivalências de 

termo tão polissémico e tão difuso. 
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Neste seguimento é importante também fazermos referência ao conceito de 

literacia para a saúde, mas antes de entrarmos neste tema propriamente dito é importante 

fazermos antes uma pequena analise ao conceito de educação para a saúde.  

Logo, e segundo Carvalho (2006), a educação para a saúde preocupa-se 

essencialmente com a alteração dos estilos de vida, ou seja, tem vindo a persuadir as 

pessoas a alterarem os seus hábitos. Assim, é importante referirmos que a saúde tem de 

ser analisada numa perspectiva individual, social e cultural.  

Naturalmente, a saúde nos jovens é definida através da sua vitalidade e força, 

enfatizando os aspetos positivos da saúde, bem como o estilo de vida saudável. Já nos 

idosos, considera-se saúde a capacidade de resistência e de lidar com as dificuldades ao 

longo do dia-a-dia. 

Contudo a Organização Mundial da Saúde (OMS, 1946, p.1), considera que a 

saúde é o estado de complemento bem-estar físico, mental e social, não sendo apenas a 

mera ausência de doença e enfermidade. Mais tarde esta organização acrescentou que: 

para atingir um estado de completo bem-estar físico, mental e social, o individuo ou o grupo 

devem estar aptos a identificar e realizar as suas aspirações, a satisfazer as suas necessidades e a 

modificar ou adaptar-se ao meio. Assim, a saúde é entendida como um recurso para a vida e não 

como uma finalidade de vida; a saúde é um conceito positivo, que acentua os recursos sociais e 

pessoais, bem com as capacidades físicas (OMS, 1986, p.1). 

Neste âmbito e perante o conceito de saúde, devemos dar maior evidência a 

diversos aspetos, tais como: realizar as nossas aspirações; satisfazer as nossas 

necessidades; modificar ou adaptarmo-nos ao meio; termos sempre um objetivo de vida; 

existir sempre no pensamento conceitos positivos; termos em atenção os recursos 

sociais e pessoais das nossas capacidades físicas. 

Sendo assim, e segundo Naidoo e Wills (1994) e Ewles e Simnett (1999), 

podemos identificar diversas e distintas dimensões da saúde (saúde física, saúde mental, 

saúde emocional, saúde social, saúde espiritual e saúde sexual), no entanto estas 

encontram-se de uma forma geral interligadas, que pode influenciar a saúde individual. 

Em 1974, perante estas dimensões, Lalonde, redigiu um relatório onde evidencia 

quatro campos que poderiam contribuir para a promoção da saúde, nomeadamente, a 

biologia humana, os estilos de vida, o meio ambiente e o sistema de saúde onde se está 

inserido. 

O mesmo autor enaltece ainda que: o sistema de saúde (…) é apenas uma das 

formas de manter e melhorar a saúde, e, para as ameaças ambientais e 
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comportamentais à saúde, o sistema de saúde pouco mais pode fazer do que servir 

como malha receptora das vitimas (Lalonde, 1974, p.5). Consequentemente, foi através 

deste relatório que, a educação para a saúde começou a ter maior relevância.  

Como já foi referido anteriormente, a educação para a saúde teve como objetivo 

contribuir para a mudança de comportamentos dos indivíduos, com o propósito de 

adquirirem estilos de vida mais saudáveis.  

No entanto, para além dos benefícios naturais de bem-estar, esta mudança também 

contribui para aumentar a autoestima, ou seja, proporciona um aumento da 

consciencialização da pessoa por forma a desenvolver as suas competências pessoais e 

sociais, permitindo desta forma tomar decisões que deem resposta às suas necessidades 

de saúde (Carvalho, 2006, p.34). 

Neste seguimento, a Organização Mundial de Saúde sobre a Promoção da Saúde, 

enaltece na Carta de Ottava (OMS, 1986, p.1) que a Promoção da Saúde é um processo 

que visa aumentar a capacidade dos indivíduos e das comunidades para controlarem a 

sua saúde, no sentido de a melhorar. 

Posto isto, Scriven e Stiddard (2003) reconheceram três aspectos próprios 

fundamentais para os requisitos e competências pessoais, nomeadamente: a aquisição de 

competências - pensamento crítico e crítica tomada de decisão; a autoconfiança e 

competências interpessoais - conhecimento cognitivo, incluindo a compreensão sobre a 

informação relacionada com a saúde e aumento da consciência crítica; e a percepção 

psicológica - incluindo autoestima, autoconfiança e percepção de controlo. 

No que diz respeito à educação, estas áreas, são usualmente mencionadas como 

competências pessoais, conhecimento e atitudes, ou seja, estas estão relacionadas com a 

capacidade da pessoa fazer opções informadas sobre a sua saúde. Para além de ser 

necessário o desenvolvimento de aspetos psicológicos positivos, é de estrema 

importância também se desenvolver aspetos cognitivos sobre a saúde, pois só assim será 

possível tomar decisões informadas ou, por outras palavras, torna-se necessário o 

desenvolvimento da literacia para a saúde. 

A literacia para a saúde representa as competências cognitivas e sociais que 

determinam a motivação e a capacidade dos indivíduos conseguirem o acesso, a 

compreensão e o uso da informação para que promovam e mantenham uma boa saúde 

(Nutbeam, 1998). Naturalmente, este conceito, apresenta profundas implicações nos 

métodos de educação para a saúde, desafiando, deste modo, a interação, a participação e 

a análise crítica. 
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O progressivo desenvolvimento da literacia para a saúde apresenta-se como sendo 

uma importante componente para a autonomia e bem-estar pessoal e social, pois 

contribui definitivamente para que as pessoas sejam capazes de identificar e tomar 

consciência das suas próprias necessidades de saúde, e que deste modo, sejam capazes 

de desenvolver as competências adequadas não só para promoverem as acções 

conducentes às mudanças para ambientes mais saudáveis, mas também para 

conduzirem as suas próprias mudanças de comportamento para adquirirem estilos de 

vida mais saudáveis (Carvalho, 2006, p.37). 

Sendo assim, é importante promovermos a saúde junto dos indivíduos de forma a 

mentalizá-los para a importância dos cuidados que devem ter na escolha dos seus estilos 

de vida para assim se manterem saudáveis. Atualmente, cada vez mais se verifica o 

aumento do sedentarismo, comportamento com um forte impacto na saúde dos 

indivíduos. Assim, é cada vez mais essencial educar para a saúde de modo a 

capacitarmos os indivíduos para comportamentos de saúde. 

O educador/professor, deste modo, deve ser considerado como o principal 

promotor da saúde, uma vez que, como preconiza Oliveira (2004, p.49), um promotor 

da saúde tem que ser formado para ser um educador e não um instrutor. Pois é a partir 

do ensino que ocorre a aquisição de conhecimentos que poderão levar à mudança de 

comportamentos. 

Posto isto, é revelante e necessário motivar as crianças, desde muito cedo, para os 

comportamentos de saúde. Estas aprendizagens devem acontecer naturalmente e 

integradas nas vivências das crianças. 

A promoção da saúde deve ser um propósito do ensino. Logo, cabe à Educação 

Pré-escolar e às escolas do 1.ºCiclo do Ensino Básico promover este ensino, uma vez 

que as instituições escolares já são vistas como um local privilegiado para o 

estabelecimento de hábitos de vida saudáveis na procura de promover a educação para 

a saúde como processo de capitação e responsabilização (Ramalho, 2009, p.12). 

A escola tem um papel marcante na aquisição de estilos de vida que irão 

acompanhar cada individuo ao longo da sua vida. É claro que estes estilos de vida 

podem ser alterados ao longo do tempo, no entanto a infância constitui uma fase do 

desenvolvimento em que as aprendizagens são significativas e marcantes, uma vez que 

a idade escolar é um período essencial em que as crianças são capazes de compreender 

as vantagens de uma infância saudável e aproveitar, correctamente, o que pode ser 
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uma das primeiras oportunidades de uma aprendizagem formal (Alves e Almeida, 

2002, p.77).  

 

3.3. Enquadramento curricular no Ensino do 1.ºCEB 

Da análise ao programa do 1.ºCEB, constata-se que é na área curricular de Estudo 

do Meio que encontramos os conteúdos relacionados com a saúde da pele. No objetivo 

geral (n.º9) pode ler-se: Desenvolver hábitos de higiene pessoal e de vida saudável 

utilizando regras básicas de segurança e assumindo uma atitude atenta em relação ao 

consumo (OCP, 2006, p.104). 

Analisando o conteúdo curricular, verifica-se que este tema é abordado em três 

anos dos quatro anos escolares do 1.º Ciclo do Ensino Básico, como podemos constatar 

com a tabela nº5.   

Tabela nº 5: Higiene Corporal no 1.ºCEB.  

 

Bloco 1 – À descoberta de si mesmo 
 

 

1.ºAno 

 

4. A saúde do seu corpo: reconhecer e aplicar normas de higiene 

do corpo (lavar as mãos antes de comer, lavar os dentes…) (OCP, 2006, p. 

106). 

 

 

2.ºAno 

 

4. A saúde do seu corpo: conhecer e aplicar normas de higiene do 

corpo (hábitos de higiene diária) (OCP, 2006, p.107). 

 

 

4.ºAno 

 

1. O seu corpo: a pele – identificar a função de proteção da pele; 

2. A segurança do seu corpo: identificar alguns cuidados a ter com 

a exposição ao sol (OCP, 2006, p.109). 

 

Fonte: Própria. 
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4. Problema e objetivos de estudo  

Como já mencionámos o presente estudo enquadra-se no objetivo geral do 

Programa de Estudo do Meio para o 1.ºCiclo (2006, p.104) desenvolver hábitos de 

higiene pessoal e de vida saudável utilizando regras básicas de segurança e assumindo 

uma atitude atenta em relação ao consumo. 

Neste contexto, este estudo estabeleceu como problema de investigação: O debate 

é uma estratégia didática eficaz na promoção da saúde da pele em crianças a 

frequentar o 1.ºCEB? 

Assim, foram definidos os seguintes objetivos: 

o Identificar qual é o maior órgão do corpo humano. 

o Identificar a principal função da pele. 

o Consciencializar sobre a importância da higiene corporal na saúde 

pessoal e coletiva. 

o Identificar os cuidados básicos de higiene que devem ter com a pele. 

o Reconhecer e aplicar normas de higiene corporal. 

o Promover hábitos de higiene da pele. 

o Identificar alguns cuidados a ter com a exposição ao sol. 

o Desenvolver capacidades, atitudes e valores que favoreçam a tomada de 

decisões promotoras de saúde e bem-estar. 

o Desenvolver a compreensão oral e escrita. 

E estabeleceram-se como principais questões orientadoras do nosso debate: 

o Qual o maior órgão do nosso corpo? 

o Para que serve a pele? 

o Porque é que é importante termos cuidado com a nossa pele? 

o O que é a higiene corporal? 

o Quais os produtos que devemos utilizar na higiene da nossa pele? 

o É importante hidratarmos a pele? 

o Quando é que utilizas o lavatório da casa de banho? E a banheira? 
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o A água é importante na nossa higiene corporal? 

o Quando vais para a piscina, costumas andar descalço? Usas toca? 

Porquê? 

o Gostas de brincar ao sol? Usas alguma proteção? 

o Quando vais à praia usas protetor solar? Só o devemos utilizar quando 

vamos à praia? 

o Trocas de pente com os teus colegas? 

o Vocês já ouviram falar nos piolhos? O que devemos fazer para não ter 

piolhos? 

o Vocês já ouviram falar em sarna? O que devemos fazer para não ter 

sarna? 

o Vocês já ouviram falar em micoses? O que devemos fazer para não ter 

micoses? 

Naturalmente para a definição destas questões orientadoras foi necessário 

analisarmos os manuais escolares de cada ano de escolaridade do 1.ºCEB (Tabela n.º6), 

é importante referenciarmos que os manuais utilizados foram os adotados pelas turmas 

em estudo. 

 

  Fonte: Própria.  

 

 

 

Tabela nº 6: Análise dos Manuais escolares. 

Análise dos 
manuais 
escolares 

1.ºAno 2.ºAno 3.ºAno 4.ºAno 
Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não 

Conceito de 
pele. 

 X  X  X X  

Funções da 
pele. 

 X  X  X X  

Higiene da 
pele/corpo. 

X  X   X X  

Doenças da 
pele. 

 X  X  X X  
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Deste modo, verificámos que no manual do 1.ºano apenas existe uma pequena 

abordagem sobre os cuidados com o corpo e sobre alguns cuidados de saúde, por 

exemplo é referido que é importante lavar os dentes e as mãos, e que para cuidarmos da 

nossa saúde devemos fazer exercício físico. 

Relativamente, ao manual escolar do 2.ºano encontrámos informações sobre a 

saúde humana e sobre os cuidados de higiene. 

No entanto, no manual escolar do 3.ºano não encontrámos nenhuma informação 

sobre o nosso estudo, uma vez que o tema também não está contemplado no programa 

de Estudo do Meio referente a este ano de estudos. 

Já no que concerne ao manual do 4.ºano, os conteúdos abordados são: a pele, as 

funções da pele, os cuidados a ter com a pele, os cuidados com a exposição solar, as 

medidas a ter em conta para protegermos o nosso corpo do sol e como devemos 

proceder em caso de queimadura solar. 

Ao longo desta análise apercebemo-nos que em todos os manuais não são 

referenciados os cuidados que devem existir em relação a problemas dermatológicos: 

como a sarna, as micoses, os piolhos, entre outros, e estes problemas só podem ser 

resolvidos através dos comportamentos, isto é, educar para a saúde as nossas crianças. 

Todavia, e tal como preconiza a Organização Curricular e Programas, cabe aos 

professores recriar o programa, de modo a atender aos diversificados pontos de partida 

e ritmos de aprendizagem dos alunos, aos seus interesses e necessidades e às 

características do meio local. Deste modo, podem alterar a ordem dos conteúdos, 

associá-los a diferentes formas, variar o seu grau de aprofundamento ou mesmo 

acrescentar outros (OCP, 2006, p.102). 
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5. Metodologia  

O presente estudo baseou-se numa abordagem qualitativa de Investigação-Ação 

(IA). Segundo Burns e Grove (cit. por Fortin, 2009, p.5), a investigação como um 

processo sistemático, visando validar conhecimentos já adquiridos e produzir novos 

que, de forma direta ou indireta, influenciarão a prática. Na maioria das vezes o 

educador/ professor também assume um papel de investigador, na corelação entre a 

teoria e a prática. Deshaies (1997, p.25) afirma que a metodologia está para a 

investigação como o sujeito está para o conhecimento. Nesse espírito, a metodologia 

não substitui o investigador ou a investigadora; proporciona-lhe, no entanto, os meios 

para empreender uma investigação. 

Atualmente existem diversas metodologias no campo de investigação 

socioeducativas e que podem ser utilizadas quando se pretende desenvolver uma 

experiência pedagógica. Neste caso, a preferência recaiu numa abordagem qualitativa 

enquadrada na metodologia IA, em que o investigador assume um duplo papel de 

moderador-provocador do processo ao conhecer, participar e ser corresponsável pela 

ação, com vista à renovação/transformação, enquanto paradigma alternativo, (…) 

enquanto modus operandi de uma dialogicidade reflexiva, auto-reflexiva e, nesse 

sentido, inovante e transformativa (Nunes, 2012, cit. por Dias, 2016, p. 108). 

Naturalmente, a utilização desta metodologia deve-se à procura de respostas não 

só para a problemática em estudo, mas também para a adequação e inovação de prática 

pedagógica, pois o essencial na IA é a exploração reflexiva que o professor faz na sua 

prática, contribuindo dessa forma não só para a resolução de problemas como também 

(e principalmente) para a planificação e introdução de alterações nessa mesma prática 

(Coutinho, et al., 2009, p.360). 

Ao longo da proposta pedagógica e, por recorremos à metodologia IA, todas as 

modalidades (técnicas, prática e emancipatória) estiveram implícitas, uma vez que o que 

o pretendido foi melhorar as práticas pedagógicas educativas e colaborar no 

desenvolvimento da mudança de conceitos e atitudes sociais (Coutinho et al., 2009). 



 

81 

 

Apesar de esta metodologia englobar diferentes modelos, a proposta pedagógica 

que desenvolvemos baseou-se, principalmente, no modelo de Lewin (1946), que 

defende uma investigação com base 

numa ideia geral relacionada com 

um tema ou problema relevante, a 

partir da qual é traçado um plano de 

ação devendo proceder-se a um 

reconhecimento e avaliação do seu 

potencial e das suas limitações, para 

se partir para a ação, seguindo-se 

uma primeira aferição dos 

resultados. À 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 nº44). 

Nesta proposta pedagógica, a população abrangida neste estudo é constituída por 

alunos do 1.ºCiclo do Ensino Básico, sendo que, à totalidade destes elementos ou das 

“unidades” constitutivas do conjunto considera “população”, podendo este termos 

designar tanto um conjunto de pessoas, como de organizações ou de objectos de 

qualquer natureza (Campenhoudt et al, 1992, cit. por Lopes, 2015, p.62). 

A amostra vai depender de muitos fatores, nomeadamente o número de grupos a 

analisar, o nível de precisão e o grau de confiança pretendidos para os resultados, pois 

uma amostra demasiado grande pode originar o desperdício de recursos, e se for uma 

amostra pequena pode diminuir a credibilidade dos resultados (Barañano, 2004, cit por 

Lopes, 2015).  

Assim, a amostra selecionada pertence à 

Escola Básica de Santa Zita, localizada na cidade da 

Guarda, e abrange todos os alunos das diferentes 

turmas como podemos observar na tabela nº7.  

 

 

Escola Básica de Santa Zita 

Turmas Número de alunos 

1.ºAno 16 

2.ºAno 17 

3.ºAno 16 

4.ºAno 25 

Tabela nº 7: Amostra. 

Figura nº44: Modelo de Investigação de Lewin 
(1946). 
Fonte: Coutinho et al., (2009, p. 368). 

Fonte: Própria 
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Esta intervenção seguiu a seguinte calendarização: primeiramente realizámos uma 

análise ao programa de Estudo Meio do 1.ºCiclo (Tabela nº5) e posteriormente 

analisámos os manuais escolares, adotados na escola onde decorreu este estudo, (Tabela 

nº6) desta área curricular e dos quatro níveis de ensino, pois como preconiza Lopes 

(2015, p.87) a análise ao programa é importante, já que este é o ponto de partida para 

os professores e também para a elaboração dos recursos didáticos.  

Logo, só após esta análise (tabela nº6) foi possível delinear quais as questões que 

iriam conduzir a nossa intervenção pedagógico-didática através do debate, nas turmas, 

bem como quais as questões que deveriam constar nas fichas de avaliação de 

conhecimentos a realizar pelos alunos. Estas fichas de avaliação de conhecimentos 

foram construídas de raiz. 
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6. Intervenção pedagógica – didática  

As atividades desenvolvidas seguiram a sequência didática apresentada no 

esquema conceptual (Figura nº42) seguinte: 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Apesar deste conteúdo não constar no programa curricular do 1.ºCEB no 3.ºano de 

escolaridade, decidiu-se que o mesmo deveria ser abordado em todos os anos para 

percebermos como são as suas conceções antes e após a intervenção em toda a 

escolaridade deste nível de ensino. 

Esta intervenção seguiu sempre as mesmas fases sequenciais na sua apresentação: 

levantamento das conceções alternativas; debate com os alunos sobre o tema, através da 

exposição dos conteúdos, recorrendo à construção de um esquema no quadro; e 

posteriormente, verificação da aquisição dos novos conhecimentos.  

A ficha de avaliação de avaliação de conhecimentos foi construída atendendo que 

os objetivos (subcapítulo 2) se enquadravam em dois conteúdos: o histofuncional 

(refere-se ao âmbito histológico e sua relação com a função do órgão pele) e a saúde da 

pele (cujo âmbito é a vertente relacionada com a educação de práticas (ou 

comportamentos) relacionados com este órgão). 

 

 

Cuidados com a PELE 

Saúde da Pele 

Higiene corporal ÁGUA 

Figura nº45: Sequência didática do processo de ensino e aprendizagem da proposta 
pedagógica a desenvolver. 
Fonte: Própria 
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    Tabela nº8: Construção da ficha de avaliação de conhecimentos. 

     Fonte: Própria. 

 

  

Conteúdos Objetivos Questões da ficha 

1.º e 2.º ano 3.º e 4.ºano 

 

Histofuncional  

Identificar qual é o maior 

órgão do corpo humano. 

 

nº4 nº3 

Identificar a principal função 

da pele. 

 

 nº3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

Saúde da Pele 

Consciencializar sobre a 

importância da higiene 

corporal na saúde pessoal e 

coletiva. 

nº1;  nº3 nº1; nº4 

Identificar os cuidados 

básicos de higiene que 

devem ter com a pele. 

 

nº1; nº5; n.º6 nº1; nº4 

Reconhecer e aplicar normas 

de higiene do corpo. 

nº1; nº2; nº5; 

nº6 

nº1; nº2; nº4 

Promover hábitos de higiene 

da pele. 

nº1; nº2; nº5; 

nº6 

nº1; nº2; n.º4 

Identificar alguns cuidados a 

ter com a exposição ao sol. 

nº1; n.º7 nº1; nº4 

Desenvolver capacidades, 

atitudes e valores que 

favoreçam a tomada de 

decisões promotoras de 

saúde e bem-estar. 

nº1; nº8 nº1; nº4 
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6.1. Desenvolvimento da Proposta Pedagógica 

1.º Motivação 

Em todas as atividades é importante que exista uma motivação inicial, pois 

quando os alunos têm como objetivo principal o domínio de conteúdos estes irão 

empenhar-se. Esta postura ativa do aluno deve ser sempre reforçada pelo professor, 

nomeadamente com o uso de estratégias cognitivas e metacognitivas, que incluem 

diversos métodos que levam à compreensão de vários conteúdos (Boruchovitch, 1999; 

Pintrich, 2003). 

 Através do diálogo foi possível despertar o interesse dos alunos para 

compreenderem a importância da higiene corporal na saúde.  

2.º Levantamento das conceções alternativas 

O grupo foi desafiado a responder, com muita atenção, a uma ficha sobre esta 

temática. Pretendia-se perceber quais os conhecimentos que estes alunos tinham sobre 

esta temática (Apêndice L).  

Segundo Lopes (2015, p. 56), as conceções 

alternativas são as ideias que os alunos/ crianças 

detêm antes de qualquer conteúdo ser abordado em 

sala de aula, que se desenvolveram devido à 

necessidade que estes têm de criar justificações para 

os fenómenos com que se deparam no seu quotidiano. 

Ou seja, são as conceções que cada individuo tem 

sobre o que o rodeia, e que variam de pessoa para 

pessoa, pois são edificadas instintivamente para dar um 

sentido a tudo o que acontece no meio onde estão 

inseridas (Figura nº 46).  

Estas ideias prévias dos alunos não são simples erros ou desvios, facilmente 

corrigidos pelos docentes, mas revelam-se muito resistentes à mudança, uma vez que 

estão profundamente integrados na estrutura mental da criança. As conceções são 

adquiridas através da convivência com a comunidade envolvente e de tentarem dar 

sentido ao que lhes acontece. Normalmente, são diferentes das ideias formais, e 

atribuem um sentido melhor às experiências pessoais dos alunos do que às próprias 

ideias científicas (Lopes, 2015).    

Figura nº46: Realização da ficha 
de avaliação de conhecimentos 
para o levantamento das 
Conceções Alternativas. 
Fonte: Própria. 
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Sendo assim, é de referir que a realização da ficha de avaliação de conhecimentos 

foi desenvolvida da seguinte forma: depois de ser distribuída a todos os alunos, foi lida 

cada pergunta individualmente dando tempo para que os alunos respondessem a esta e 

se surgisse alguma dúvida de interpretação ela era esclarecida perante toda a turma, 

quando todos respondessem à questão passávamos à questão seguinte. Esta estratégia 

foi sempre utilizada em todas as turmas. 

3.º Desenvolvimento da atividade  

Depois da realização da ficha de avaliação de conhecimentos, seguiu-se um 

diálogo interativo professor-aluno e 

aluno-aluno, promovendo deste modo a 

interação social, como preconiza Kamii 

(1984). O diálogo foi sempre orientado 

para que os alunos fossem sempre dando 

a sua opinião, resultando esta num 

pequeno debate (Figura nº47).  

O debate é uma estratégia de ensino 

que tem como ponto de partida a 

discussão de um tema entre duas ou mais pessoas, tem como objetivo expor e esclarecer 

opiniões ou ideias divergentes. Teoricamente, esta estratégia permite aos alunos com 

pontos de vista diferentes apresentarem os seus argumentos e esclarecer dúvidas5.  

Ao recorrer a estratégias de ensino o professor está a explorar a arte de aplicar ou 

explorar os meios, e condições favoráveis e disponíveis, com vistas à consecução de 

objetivos específicos, ou seja, as estratégias são ações coordenadas pelos professores 

durante as suas aulas, visando atingir os objetivos educacionais que eles determinam.   

Deste modo, podemos considerar o professor um estrategista pois para exercer a 

sua função tem de estudar a turma, e assim selecionar, organizar e proporcionar as 

melhores ferramentas facilitadoras para a aquisição de conhecimentos por parte dos 

alunos. Assim, a estratégia que o docente vai utilizar deve estar fortemente vinculada ao 

objetivo que se pretende alcançar (Bizerra e Ursi, 2014, p.83). 

Neste debate o professor foi sempre o moderador introduzindo sempre novas perguntas, 

ao mesmo tempo ia construindo um pequeno esquema no quadro com a ajuda de 

algumas imagens (Figura nº48). 

_____________________________ 
5Fonte: https://www.significados.com.br/debate/ 

Figura nº47: Debate. 
Fonte: Própria. 
 

https://www.significados.com.br/debate/
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Pretendeu-se que no final este esquema permitisse aos alunos fazerem um breve 

resumo do que aprenderam recorrendo apenas à sequência de imagens do esquema.  

Posto isto, é importante reforçar que ao longo do debate os alunos foram sempre 

orientados (Marques, 1985) para se consciencializarem sobre a importância da água na 

higiene corporal, bem como os problemas que podem surgir a quando não têm os 

cuidados corretos com a pele. Nomeadamente, a aquisição de algumas doenças como as 

micoses, a sarna, queimaduras solares e até mesmo o aparecimento de piolhos no coro 

cabeludo. 

Ao recorrermos a esta estratégia de ensino tivemos como principal objetivo que os 

alunos modificassem alguns comportamentos no que diz respeito aos cuidados com o 

corpo e, consequentemente, que existisse uma mudança conceptual em relação aos 

cuidados de saúde da pele.  

Na aprendizagem, a mudança conceptual não diz respeito apenas a mudanças nos 

conteúdos conceptuais, diz também respeito à mudança ao nível cognitivo para poder 

aprender esses conteúdos, segundo Santos (1990, p.109), dizer que se aprendeu por 

mudança conceptual é dizer que se modificou o quadro mental existente para dar 

acolhimento a um novo conceito. 

O processo de mudança conceptual apresenta um caráter progressivo, uma 

natureza singular e possibilita a existência de vários mecanismos. Pois a construção do 

conhecimento científico não exige que se eliminem as conceções prévias, mas que as 

novas aquisições se vão inteirando gradualmente nas existentes (Lopes, 2015). 

Como alvitra o autor supramencionado, as investigações efetuadas viabilizaram 

chegar a relevantes conclusões que estiveram na origem de algumas intervenções no 

currículo e nas estratégias de ensino e aprendizagem. Portanto, a mudança conceptual é 

Figura nº48: Esquema desenvolvido ao longo do debate. 
Fonte: Própria. 
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essencial para o desenvolvimento social e intelectual dos alunos, uma vez que, muitas 

das conceções alternativas que estes detêm, e que vão interferir no seu grau de 

aprendizagem, podem também, a longo prazo, afetar a forma como se inserem e agem 

na sociedade onde estão inseridos.  

4.º Verificações da aquisição de conhecimentos 

 Com o intuito de consolidar o conteúdo curricular abordado, os alunos 

voltaram a realizar a mesma ficha de 

avaliação de conhecimentos (Apêndice L) 

que realizaram para analisarmos as suas 

conceções alternativas. Passado uma semana 

os alunos voltaram a realizar novamente a 

mesma ficha de avaliação de conhecimentos 

para verificarmos se a aprendizagem foi 

efetiva (Figura nº 49), bem como passado 

três meses, após as férias de verão, foi 

novamente solicitado que os alunos 

respondessem novamente à mesma ficha de avaliação de conhecimentos.  

Portanto, ao recorrermos à repetição da realização das fichas de avaliação de 

conhecimentos estamos a avaliar os conhecimentos que os alunos adquiriram, pois 

segundo Allal et al (1986, p.14) as fichas de avaliação de conhecimentos orientam o 

aluno quanto ao trabalho escolar, procurando localizar as dificuldades para ajudar a 

descobrir os processos que lhe permitirão progredir na sua aprendizagem. 

Por consequência, este tipo de avaliação de conhecimentos também nos ajuda, a 

nós professores, a descobrir quais os conteúdos curriculares onde os alunos apresentam 

maior dificuldade e, assim, ajuda-los a colmatá-las, podendo recorrer a novas e diversas 

estratégias para que assim possam progredir no seu processo de ensino e aprendizagem. 

Seguindo esta linha de pensamento, Santos et al. (2010, cit. por Dias, 2010, p.39) 

reforça que a avaliação é a mediação entre o ensino e a aprendizagem, e é uma forma 

de melhorar os processos de aprendizagem pois permite ajustar a ação de ensino do 

professor à finalidade pretendida, isto é, a aprendizagem dos alunos. 

  

Figura nº49: Realização da ficha de 
avaliação de conhecimentos depois de três 
meses. 
Fonte: Própria. 



 

89 

 

6.2. Análise e discussão dos resultados  

A análise dos resultados do estudo vai ser realizada por ano de escolaridade. Ao 

analisarmos os dados recolhidos na turma do 1.ºano de escolaridade percebemos que a 

maior parte das informações transmitidas foram interiorizadas e percebidas. Deste 

modo, destacamos a análise de algumas perguntas que no nosso ponto de vista 

demonstraram que os alunos perceberam a importância de cuidarem da pele.  

Quando foram questionados se quando realizam a sua higiene corporal estavam a 

cuidar da sua pele, em todos os resultados das fichas de avaliação de conhecimentos 

realizadas, quinze dos dezasseis alunos da turma afirmaram que sim, ou seja, os alunos 

sabem que ao efetuarem a sua higiene corporal também estão a cuidar da saúde da sua 

pele.  

Quanto à questão número quatro: sabias que a pele é o maior órgão do corpo 

humano? na observação das conceções alternativas dos alunos treze dos alunos 

afirmaram que sim, os restantes três afirmaram que não. Na realização da ficha de 

avaliação de conhecimentos logo após o debate passaram a ser catorze afirmarem que 

sim. Depois de uma semana já só doze alunos disseram que sim. Ao fim de três meses 

quinze alunos afirmaram que a pele é o maior órgão do corpo humano (figura nº50). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Já quando questionados, antes debate, se quando iam às piscinas deviam andar 

descalços, onze dos dezasseis alunos responderam que andavam descalços, afirmando 

que nas piscinas tem de se andar descalços se não podemos sujar a água. Após a 

realização imediata do debate, e mesmo após três meses, dez alunos da turma já 

Figura nº50: Respostas da questão nº 4 das fichas de avaliação de 
conhecimento do 1.ºAno. 
Fonte: Própria 
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afirmam que quando vamos para as piscinas devemos levar sempre chinelos, pois 

podemos apanhar doenças nos pés. 

Outra questão que também revelou compreensão dos conteúdos abordados foi 

quando se colocou a pergunta: quando os teus colegas não têm pente para se pentear 

emprestavam o teu, na primeira abordagem dez dos alunos responderam que 

emprestavam, referindo que se são amigos tem de emprestar as coisas. Posteriormente, 

ao debate, verificámos que na realização das três fichas de avaliação de conhecimentos 

seguintes os alunos mudaram de opinião, sendo que na última ficha de avaliação de 

conhecimentos realizada onze dos alunos refere que não emprestava o seu pente pois 

corria o risco de apanhar piolhos e outras doenças. 

Sobre os cuidados que devem ter com a pele quando a expomos ao sol a maioria 

dos alunos respondeu em todas as fichas de avaliação de conhecimentos que devemos 

usar protetor solar e chapéu. 

Os alunos quando inquiridos se quando realizam a sua higiene diária se 

precisavam de gastar muita água para ficarem limpinhos, nove dos alunos afirma que 

não, onde sete destes afirma que não podemos gastar muita água. Já após a realização 

do debate dez alunos já afirmam que não devemos gastar muita água pois esta pode 

acabar, por esse motivo devemos poupá-la. Nas fichas de avaliação de conhecimentos 

seguintes os resultados mantiveram-se. 

Ao analisarmos as respostas à mesma ficha de avaliação de conhecimentos mas na 

turma do 2.ºano, verificamos que quando questionados sobre se quando realizam a sua 

higiene corporal estavam a cuidar da sua pele, nas quatro vezes que foram inquiridos, a 

turma toda afirmou que sim, assim concluímos que os alunos sabem que uma boa 

higiene corporal é importante para a saúde da sua pele. 

Já na questão se sabiam que a pele era o maior órgão do corpo humano apenas 

dez alunos dos dezassete alunos sabiam. Após a realização do debate apenas mais 

quatro alunos interiorizaram este conceito. No entanto, depois de três meses os 

dezassete alunos já sabiam que a pele é o maior órgão do nosso corpo. 

Na questão se quando vão às piscinas devem andar descalços, treze alunos 

afirmam que não justificando que podem apanhar infeções, doenças ou germes nos pés. 

Nas fichas de avaliação de conhecimento seguintes quinze alunos respondem que não 

podem andar descalços pois podem apanhar micróbios e outras doenças (não 

especificando quais) nos pés. 
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Quando inquiridos se emprestavam o seu pente quando algum colega não tinha, 

na primeira ficha de avaliação de conhecimentos doze alunos refere que não 

emprestava, pois podem apanhar piolhos ou outra doença. Na ficha de avaliação de 

conhecimentos a que responderam logo após o debate, treze alunos referem que não 

emprestavam, onde seis afirmam que não emprestam porque podem apanhar doenças 

ou infeções e sete dizem que podem apanhar piolhos. Já nas duas últimas fichas de 

avaliação de conhecimentos realizadas já são quinze alunos que asseguram que não 

emprestam o pente porque podem apanhar piolhos (figura nº51). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No que refere aos cuidados que devem ter com a pele quando a expomos ao sol 

onze alunos responderam que usar protetor solar e chapéu, cinco que só devemos usar 

protetor solar e um que basta usarmos chapéu. Depois o debate e nas restantes fichas de 

avaliação de conhecimentos a maioria dos alunos já referem que se deve usar protetor 

solar e chapéu, apenas dois referem que basta usarmos protetor solar. 

Contudo, quando inquiridos se quando realizam a sua higiene diária se 

precisavam de gastar muita água para ficarem limpinhos, doze dos alunos afirma que 

não, onde sete destes afirma que não é necessário gastarmos muita água para ficarmos 

limpos e três dizem que a água está muito cara, os restantes não justificam. Logo após a 

realização do debate, os alunos ainda mantiveram a mesma opinião. No entanto na 

realização das duas fichas de avaliação de conhecimentos seguintes quinze alunos já 

afirmam que temos de poupar água. 

Posto isto, e passando à análise dos dados da turma do 3.ºano é importante 

referirmos que as fichas de avaliação de conhecimentos entregues a esta turma e à do 

4.ºano tinham como base as mesmas perguntas tendo sido feitas as seguintes alterações 

(Apêndice L). 

Figura nº51: Respostas da questão nº 6 das fichas de avaliação de 
conhecimento do 2.ºAno. 
Fonte: Própria 
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Sendo assim, no que diz respeito à análise dos dados da turma do 3.ºano e no que 

diz respeito à questão número dois, é importante cuidarmos da higiene do nosso corpo, 

os dezasseis alunos, que constituíam a turma responderam todos que sim, quando 

realizaram as fichas de avaliação de conhecimentos antes de depois do debate. Na 

mesma questão referente aos utensílios que utilizam na sua higiene corporal referem que 

são: sabonete, toalha, gel de banho, pasta e escova de dentes, pente, toalha, creme e 

protetor solar. Passado uma semana, já só foram quinze alunos a afirmar que é 

importante cuidarmos da higiene do nosso corpo. Após três meses, foram apenas 

catorze a afirmarem que é importante cuidarmos do nosso corpo. Assim, através da 

análise destes resultados, fica a confiança que estes alunos não perceberam a 

importância de cuidarmos da higiene do nosso corpo. 

Quando os alunos foram inquiridos se concordavam que a pele era o maior órgão 

do corpo humano catorze afirma que sim. Dentro da mesma questão também foi 

questionado quais as funções da pele, sendo que onze alunos afirmam que a principal 

função da pele é a proteção, dois referem que esta tem a função de respirar e três não 

responderam.  

Posteriormente ao debate e nas duas fichas de avaliação de conhecimentos 

realizadas, quinze alunos já referem que a pele é o maior órgão, onde um menciona que 

a função da pele é a respiração, dois que esta modera a temperatura, dez que tem a 

função de proteção e quatro não respondem. Passados três meses a turma inteira já 

afirma que a pele é o maior órgão do corpo humano, onde dez continuam a mencionar 

que a sua principal função é a proteção, dois que é a respiração, dois referem que é 

moderar a temperatura e os restantes não respondem.  

Na questão número quatro, os alunos tinham de assinalar as opções que achavam 

mais corretas tendo por base a seguinte afirmação: Quando não temos cuidado com o 

nosso corpo e principalmente com a higiene da nossa pele podemos contrair algumas 

doenças. 

Através da análise da figura nº 52 podemos constatar que antes e logo após o 

debate as opções mais escolhidas foram: utilizar sempre o protetor solar ou um bom 

hidratante para cuidar da minha pele; quando lavo as mãos devo seca-las bem; após o 

banho, devo limpar bem entre os dedos dos pés para evitar contrair micoses; trocar de 

pente com os meus colegas não é correto pois, posso apanhar piolhos e a falta de 

higiene corporal pode ser a causa da sarna e dos piolhos. Após uma semana e até 

mesmo passados três meses as opções mais mencionadas, durante a ficha de avaliação 
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de conhecimentos, foram as referidas anteriormente, aumentando naturalmente o 

número de alunos que as escolheram. No entanto, nestas duas últimas, a opção andar 

descalço nas piscinas posso apanhar micose nos pés também foi mais escolhida pelos 

alunos. 

Na última questão da ficha de avaliação de conhecimentos os alunos foram 

inquiridos se concordavam ou não com a seguinte afirmação quando faço a minha 

higiene diária preciso gastar muita água para ficar bem limpinho (Figura nº53), tendo 

que justificar a sua escolha. Verificou-se que os alunos referenciaram, antes do debate, 

maioritariamente: se gastarmos muita água vamos pagar muito, podemos ficar sem 

água, só se gastarmos muita água é que ficamos limpinhos. Nas fichas de avaliação de 

conhecimentos seguintes a justificação mais utilizada foi: para ficarmos limpos não é 

preciso gastar muita água.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura nº53: Respostas da questão nº 5 das fichas de avaliação de 
conhecimento do 3.ºAno. 
Fonte: Própria. 

Figura nº52: Respostas da questão nº 4 das fichas de avaliação de conhecimento do 3.ºAno. 
Fonte: Própria. 
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Logo, concluímos que os alunos aprenderam que para realizarmos a higiene da 

pele não implica que exista um elevado consumo de água. Foi uma oportunidade que 

tivemos nesta intervenção para relacionar este tema com a educação para a prevenção 

da água (recurso natural esgotável). 

Na turma do 4.ºano de escolaridade não foi possível aplicarmos a ficha de 

avaliação de conhecimentos depois de três meses, pois os alunos já não se encontravam 

nesta escola por terem passado para o ciclo de ensino seguinte. Assim, análises dos 

resultados desta turma só são referentes às três fichas de avaliação de conhecimentos 

aplicadas antes, depois e passado uma semana do debate. 

No que diz respeito à questão número dois, é importante cuidarmos da higiene do 

nosso corpo, os vinte e cinco alunos, que constituíam a turma responderam todos que 

sim. Estes na mesma questão também afirmaram que os utensílios que utilizam na sua 

higiene corporal são: sabonete, toalha, gel de banho, pasta e escova de dentes, pente, 

toalha, creme e protetor solar. 

Na questão sobre se sabiam que a pele era o maior órgão todos os alunos 

disseram que sim nas três fichas de avaliação de conhecimento realizadas, referindo que 

as funções da pele são a de proteção, regulação da temperatura, tato e revestimento.  

Já na questão número quatro, os alunos tinham de assinalar as opções que 

consideravam mais corretas tendo por base a seguinte afirmação: Quando não temos 

cuidado com o nosso corpo e principalmente com a higiene da nossa pele podemos 

contrair algumas doenças. Os resultados verificados são os que constam na figura nº52. 

 

 

 

 

 

Figura nº54: Respostas da questão nº 4 das fichas de avaliação de conhecimento do 
4.ºAno. 
Fonte: Própria. 
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Assim, constatamos que esta turma apreendeu os conteúdos abordados, uma vez 

que as suas respostas são aquelas que evidenciam os cuidados adequados que devemos 

ter com a pele. Nenhum aluno assinalou duas opções: tomar banho só quando me 

apetece e os produtos que utilizo na minha higiene diária devem ser perfumados.  

Na última questão onde tinham de referir se concordavam ou não com a seguinte 

afirmação: quando faço a minha higiene diária preciso gastar muita água para ficar 

bem limpinho, em todos as fichas de avaliação de conhecimentos, a turma diz que não é 

necessário gastar muita água para ficarmos limpinhos, referindo que devemos poupar 

água pois esta pode acabar e para isso devemos tomar banho de chuveiro. 

Face ao exposto, podemos concluir: em primeiro lugar a estratégia de ensino 

escolhida revelou-se eficaz no ensino e aprendizagem da pele, da higiene e na saúde. 

Em segundo, os alunos do 4.ºano revelam possuir conhecimentos no âmbito da 

histofunção da pele, pois os conteúdos já foram abordados, nesse ano de escolaridade 

com a docente titular da turma. Contudo, revelaram maiores conhecimentos de práticas 

de saúde da pele após a intervenção, apesar destes conteúdos estarem expostos no 

programa do 1.º e 2.º ano. 

Em terceiro lugar, os alunos do 3.ºano de escolaridade, apesar de os conteúdos 

não serem abordados nesse ano, revelem possuir conhecimentos tanto ao nível da 

histofunção como no que diz respeito às práticas promotoras da saúde da pele. 

Em quarto lugar, os alunos do 2.ºano e do 1.ºano, após o debate, também 

mostraram que interiorizaram os conteúdos abordados, mesmo os conteúdos 

relacionados com a histofunção que não fazem parte do programa destes níveis de 

ensino.  
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7. Considerações finais  

Neste estudo verificamos com os resultados obtidos que a maioria dos alunos 

adquiriu novos conhecimentos sobre a pele - a higiene - a saúde.  

Deste modo, ao realizarmos o estudo em momentos diferentes, uma semana 

depois do debate e três meses depois deste, deixou-nos a convicção que o debate 

associado às fichas de avaliação de conhecimento que elaborámos, ajudaram os alunos a 

compreenderem o que é a pele e a importância dos cuidados/práticas a ter com a pele 

para que esta tenha saúde.  

Verificamos, igualmente, que a oportunidade dada aos alunos com as fichas de 

avaliação de conhecimentos realizadas antes, após, depois de uma semana e passado três 

meses da realização do debate, proporcionou o confronto de conhecimentos 

favorecendo a aprendizagem e, em simultâneo, constituem um instrumento (as fichas de 

avaliação de conhecimento) para analisarmos a eficácia da nossa investigação.  

Concluímos, deste modo e através da análise da tabela nº9, que foi no 2.ºano de 

escolaridade onde se verificou uma evidência mais significativa das aprendizagens tanto 

ao nível da histofunção como ao nível da promoção da saúde da pele.  

 

 Tabela nº9: Aprendizagens verificadas na última ficha de avaliação de conhecimentos. 

 

Conteúdos 

Aprendizagens (após três meses) 

1.ºano 

(16 alunos) 

2.ºano 

(17 alunos) 

3.ºano 

(16 alunos) 

4.ºano 

(25 alunos) 

Total 

(74 alunos) 

Histofuncional 15 

(94%) 

17 

(100%) 

16 

(100%) 

24 

(96%) 

72 

(97%) 

Promoção da 

Saúde da Pele 

12 

(75%) 

15 

(88%) 

12 

(75%) 

19 

(76%) 

58 

(78%) 

 

Neste contexto, os resultados observados no nosso estudo, tal como enfatiza 

Lopes (2015): 

podem ser úteis para os educadores/professores, pois mostram como é fundamental conhecer as 

conceções prévias das crianças antes de se iniciar o ensino de um conteúdo. É importante 

Fonte: Própria. 



 

97 

 

entender as causas da origem destas conceções e qual a sua coerência de modo a proporcionar a 

mudança conceptual (p.88). 

Concluindo, este estudo deixa-nos a convicção o quanto é importante conhecer as 

conceções prévias dos alunos, e que deve existir continuidade na abordagem dos 

conteúdos não só entre os diferentes anos de escolaridade, como ao longo do ano de 

escolaridade. Assim, as fichas de avaliação de conhecimentos constituem adequados 

recursos didáticos. Referenciando-se, igualmente, que a estratégia de ensino escolhida 

se revelou adequada no ensino e aprendizagem de um conteúdo educacional no âmbito 

da educação para a saúde.  
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Conclusão  

Nesta fase final do mestrado é importante referir que as vivências na Prática de 

Ensino Supervisionado tiveram uma enorme importância para o nosso futuro enquanto 

educadoras/professoras do Ensino Básico, uma vez que permitem consolidar os 

conhecimentos teóricos adquiridos no âmbito das unidades curriculares do curso e, 

simultaneamente, a sua aplicação em contexto sala de atividades/aula. 

A PES (I e II) assume-se como um momento determinante na formação de futuros 

docentes, pois permite articular a formação teórico-prática adquirida durante os 

primeiros anos do percurso académico com o percurso de ensino e aprendizagem. Esta, 

além de proporcionar o desenvolvimento de instrumentos de intervenção no processo de 

ensino e aprendizagem, proporciona também a capacidade de identificar problemas, 

refletir sobre eles e procurar soluções através do recurso à investigação – ação, o que vai 

permitir dar uma resposta aos desafios profissionais futuros. 

A intervenção em ambos os níveis de educação e de ensino implica igualmente 

cooperar com todos os elementos da comunidade educativa, uma vez que trabalha em 

educação significa trabalhar em equipa, sendo fundamental a relação escola - família e 

família - escola. Segundo Carapeto (1998), o processo de educação visa a formação 

geral e integral, que acrescenta à formação intelectual a formação sócio efetiva e moral. 

Não nos podemos esquecer, que para além dos educadores/professores e dos 

outros membros da comunidade, quem possui o papel principal no nosso crescimento 

profissional são as crianças. Pois foram elas, e a boa relação pedagógica, que, 

permitiram a intervenção e a transmissão de conhecimentos, que serão retratadas na 

aprendizagem das temáticas e no seu desenvolvimento cognitivo e afetivo. 

Logo, a docência exige do profissional de educação, dedicação, paciência, 

persistência e condescendência, os educadores/professores, tornaram-se 

progressivamente mais aptos mediante a atenção prestada ao seu próprio processo de 

aprendizagem. 

Neste seguimento, Lopes (2015, p.89, cit. Nikos Kazantzakis, s/d) enfatiza que os 

professores ideais são aqueles que se transformam em pontes e que convidam os alunos 

a cruzá-la, depois de ter facilitado a sua passagem, com alegria e colapso, 

incentivando-os a criar pontes a partir de suas atitudes. 

No que concerne ao nosso estudo pedagógico, investigação-ação, sobre ensinar e 

aprender no 1.ºCEB a pele, a higiene e a saúde, constatou-se que os alunos adquiriram 
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significativas aprendizagens ao nível da histofunção e ao nível da promoção da saúde da 

pele. Portanto, esta pequena investigação tornou-se muito importante na formação 

enquanto futuros docentes uma vez que possibilitou conhecer melhor as conceções dos 

alunos, e deste modo, vai permitir que se modifique e se adapte o ensino e 

aprendizagem a cada grupo/turma, e até mesmo a cada criança.  
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APÊNDICE A -   

Exemplo de uma planificação referente à Área de Formação 
Pessoal e Social, Área de Conhecimento do Mundo, Domínio 
da Expressão Motora e do Domínio da Expressão Musical na 

Educação Pré-Escolar.



 

 

 

 



 

 

 

                                                                             PlANIFICAÇÃO DA ATIVIDADE 

Escola Básica do 1.º Ciclo c/ Jardim-de-Infância: Lameirinhas – Guarda 

Prof. Orientador: Filomena Velho Educadora Cooperante: Isabel Rato 

Local de Estágio: Escola Básica do 1.º Ciclo c/ Jardim-de-

Infância;          

Data: 14/04/2015 

Localidade: Lameirinhas/ Guarda 

Alunas: Cátia Rente N.º 5007389; Sofia Cruz N.º5006832 Grupo: 3 / 4 anos 

Centro de Interesse: As Profissões (O enfermeiro) Tempo: das 9:00h às 16h 

Área de conteúdo Objetivos/ Competências  Estratégias/Atividades Recursos Avaliação 

 

 

Formação 

Pessoal e Social 

 

 

 

 

 

- Incutir regras, valores e 

rotinas; 

- Promover a interação social; 

- Incentivar para a autonomia; 

- Fomentar a socialização; 

 

 

 

- Em grupo, as crianças realizam as rotinas 

diárias do jardim-de-infância;  

- Interação das crianças com a educadora e 

estagiárias, de modo a introduzir/rever o 

centro de interesse do dia; 

 

 

 

 

- Tabela de 

Presenças; 

- Regador; 

 

 

 

Avaliação Direta: 

- Aquisição de 

Valores; 

- Noção de tempo 

e de 

responsabilidade; 

- Humildade; 

- Capacidade de 



 

 

 

 

 

 

Conhecimento do 

Mundo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área da 

Expressão e 

Comunicação 

Domínio das 

 

 

- Despertar para a necessidade 

de escutar com atenção; 

- Incutir a capacidade de 

memorização e reflexão; 

- Permitir a aquisição de novos 

conceitos; 

- Despertar a curiosidade e o 

desejo de conhecer mais; 

- Relatar e relacionar os 

conhecimentos; 

- Interiorizar as funções dos 

Bombeiros e dos meios que 

estes dispõem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Saída de Campo, com destino ao quartel dos 

Bombeiros da cidade da Guarda, com o 

objetivo de, através desta forma, as crianças 

poderem observar e contactar diretamente 

com os profissionais desta profissão, bem 

como os meios que estes dispõem para ajudar 

os cidadãos que necessitem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Carrinhos de 

Bombeiros (de 

brincar); 

- Farda e capacete 

dos Bombeiros; 

- Autocarro; 

- Chapéu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

autoavaliação e 

reflexão. 

 

 

- Bom 

comportamento; 

- Atenção; 

- Aquisição de 

novo vocabulário e 

conceitos; 

- Motivação; 

    - Cooperação; 

- Empenho; 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Expressões; 

- Expressão 

Musical 

 

 

 

 

 

 

 

- Expressão 

Físico-Motora 

 

 

- Despertar o gosto pela música; 

- Incutir a noção de ritmo; 

- Promover a interação entre 

professor de música e crianças; 

- Desenvolver a motricidade 

global; 

 

 

- Desenvolver a motricidade 

global; 

- Fomentar a noção de ritmo; 

- Promover o equilíbrio e a 

coordenação; 

- Fomentar a cooperação entre o 

grupo; 

- Despertar para a capacidade de 

reação; 

 

 

- Esta atividade é realizada por um professor 

de expressão musical, e coadjuvada com os 

educadores. 

 

 

 

 

- Atribui-se a cada criança o animal que terá 

de representar (através de fatos de disfarce de 

um coelho, um rato, uma joaninha, uma 

borboleta, e uma abelha), e escolhem-se duas 

crianças para representar o fogo, vestindo 

uma “capa” que simboliza as chamas; 

- O objetivo da atividade é conseguir com que 

os animais e as aves fujam (correndo pela 

sala) das crianças que estão disfarçadas de 

chamas, de modo a escapar do fogo; 

- Esta atividade é acompanhada com uma 

música de ritmo, para que ao som da música 

elas se mantenham em movimento.  

-Piano; 

-Outros 

instrumentos 

musicais; 

 

 

- Música “Sónia e 

as Profissões- O 

Bombeiro”; 

- Fato de disfarce 

(rato, coelho, 

borboleta, 

joaninha, abelha e 

chamas de fogo) 

 

_________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Coordenação; 

- Equilíbrio; 

- Empenho; 

- Ritmo; 

- Motivação; 

- Cooperação entre 

os colegas; 

- Rapidez de ação; 

- Cumprimento de 

regras; 



 

 

 

Nota: Ao longo da atividade, serão 

introduzidas várias variantes, como por 

exemplo, fugir em passos lentos, fugir a 

gatinhar, entre outros. 

- Responsabilidade 

- Bom 

comportamento. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE B -  

Exemplo de uma planificação referente ao Domínio da 
Linguagem Oral e bordagem à Escrita na Educação Pré-

Escolar e poema utilizado nesta atividade.



 

 

 



 

 

 

                                                                             PlANIFICAÇÃO DA ATIVIDADE 

Escola Básica do 1.º Ciclo c/ Jardim-de-Infância; Lameirinhas - Guarda 

Prof. Orientador: Filomena Velho Educadora Cooperante: Isabel Rato 

Local de Estágio: Escola Básica do 1.º Ciclo c/ Jardim-de-

Infância;          

Data: 16 a 18/03/2015 

Localidade: Lameirinhas/ Guarda 

Alunas: Cátia Rente N.º 5007389; Sofia Cruz N.º5006832 Grupo: 3 / 4 anos 

Centro de Interesse: As Profissões (O dia do Pai) Tempo: das 9:00h às 16h 

Área de conteúdo Objetivos/ Competências  Estratégias/Atividades Recursos Avaliação 

 

 

Formação 

Pessoal e Social 

 

 

 

 

 

 

- Incutir regras, valores e 

rotinas; 

- Promover a interação social; 

- Incentivar para a autonomia; 

- Fomentar a socialização; 

 

 

- Em grupo, as crianças realizam as rotinas 

diárias do jardim-de-infância;  

- Interação das crianças com a educadora e 

estagiárias, de modo a introduzir/rever o 

centro de interesse do dia; 

 

 

 

- Tabela das 

presenças; 

 - Regador; 

 

 

 

 

Avaliação Direta: 

- Aquisição de 

Valores; 

- Noção de tempo; 

- Noção de 

Responsabilidade 

- Autonomia; 

 



 

 

 

 

Área de 

Expressão e 

Comunicação 

 

-Domínio da 

Linguagem oral 

e abordagem à 

escrita 

 

 

 

 

 

 

 

-Domínio das 

Expressões: 

 

Expressão Motora 

 

 

 

 

 

- Incentivar para a capacidade 

de comunicação oral; 

- Adquirir novo vocabulário; 

- Promover a aquisição de novos 

conceitos; 

- Sensibilizar para a importância 

da existência de um dia para o 

pai; 

 

 

 

 

 

 

- Desenvolver a motricidade 

 

- Conversa acerca do que aconteceu ao 

Santiago (dramatização apresentada na 

semana anterior), incentivando as crianças 

para a realização de uma surpresa para o dia 

do pai, tal como o Santiago (personagem da 

dramatização) fez; 

- Apresentação de um poema dramatizado; 

- Incentivo das crianças para a interiorização 

do poema, e posteriormente exploração do 

mesmo; 

Nota: O poema será recordado ao longo da 

semana. 

 

 

 

 -Como é uma atividade semanal às segundas-

feiras, algumas crianças dirigem-se às 

piscinas municipais, a fim de realizarem 

atividades motoras em meio aquático; 

 

 

- Poema 

- Imagens 

(coração, figura 

do pai e da mãe- 1 

para cada criança) 

- 1 botão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Tolha; 

-Chinelos; 

-Fato de Banho; 

 

 

-Atenção; 

-Bom 

comportamento; 

-Motivação; 

- Cooperação; 

- Imaginação; 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Coordenação 

motora; 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expressão Plástica 

 

 

 

 

 

global; 

- Promover a capacidade 

motora; 

-Coordenar os movimentos 

globais; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Fomentar a responsabilidade; 

- Incentivar para a autonomia; 

-Desenvolver a motricidade 

Fina; 

- Promover a sensibilidade 

estética; 

 

-Com o intuito das crianças aprenderem 

melhor o poema, estas iram dizer o mesmo e 

de acordo com o ritmo do mesmo: batendo 

palma, saltando, batendo nas pernas, orelhas, 

nariz, através do batimento de palmas com 

dedos, entre outras variantes; 

- Posteriormente e em fila, com o auxílio das 

estagiárias, cada criança à vez, declama uma 

estrofe, explorando o mesmo com o corpo, 

gesticulando o que estão a referir.  

 

 

- Pintura e preparação da prenda a oferecer no 

dia do Pai; 

- Expressão de sentimentos e opiniões acerca 

do sentimento e da relação que as crianças 

sentem em relação ao pai; 

Nota: Esta atividade poderá ser realizada em 

duas sessões.  

-Etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tinta; 

- Cola; 

- Pinceis; 

- Goma Eva; 

- Cartolina; 

- Tesoura; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Motivação; 

- Responsabilidade 

- Cumprimento das 

regras; 

- Autonomia; 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expressão Musical 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Estimular o desejo de 

aperfeiçoar e fazer melhor; 

- Fomentar a cooperação entre o 

grupo; 

 

 

- Promover o gosto pela Música; 

-Fomentar a coordenação 

motora; 

- Desenvolver o ritmo; 

- Memorizar músicas. 

 

 

 

 

 

- Com a junção das crianças da sala dos 4/5 

anos, o grupo dirige-se à AAAF, a fim de 

participarem em diversas atividades de 

expressão musical, propostas por um 

professor da área referida (atividade 

coadjuvada com os educadores de infância da 

instituição, esta atividade é realizada todas as 

semanas às terças-feiras).  

- Etc. 

 

 

 

 

 

-Piano; 

-Vários 

instrumentos 

musicais 

adequados para as 

crianças. 

 

 

 

 

 

 

 

- Motivação; 

- Cooperação; 

- Concentração; 

- Bom 

comportamento; 

- Participação. 

 

 



 

 

 

Poema utilizado na atividade no Domínio da Linguagem oral e 

abordagem à escrita 

 

Dia do Pai 

Sou pequenino, 

Do tamanho de um botão 

Trago o meu Papá no bolso 

E a Mamã no meu coração. 

 

O bolso estava roto, 

 O Papá caiu no chão, 

Eu apanhei-o 

E pu-lo no coração. 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE C - 

Exemplo de uma planificação referente ao Domínio da 
Matemática na Educação Pré-Escolar e ficha utilizada nesta 

atividade. 



 

 

 



 

 

 

                                                                             PlANIFICAÇÃO DA ATIVIDADE 

Escola Básica do 1.º Ciclo c/ Jardim-de-Infância: Lameirinhas - Guarda 

Prof. Orientador: Filomena Velho Educadora Cooperante: Isabel Rato 

Local de Estágio: Escola Básica do 1.º Ciclo c/ Jardim-de-

Infância;          

Data: 11/05/2015 

Localidade: Lameirinhas/ Guarda 

Alunas: Cátia Rente N.º 5007389; Sofia Cruz N.º5006832 Grupo: 3 / 4 anos 

Centro de Interesse: As Profissões (Os Bombeiros) 

-Sinais de Trânsito – Semáforo. 
Tempo: das 9:00h às 16h 

Área de conteúdo Objetivos/ Competências  Estratégias/Atividades Recursos Avaliação 

 

 

Formação 

Pessoal e Social 

 

 

 

 

- Incutir regras, valores e 

rotinas; 

- Promover a interação social; 

- Incentivar para a autonomia; 

- Fomentar a socialização; 

-Desenvolver atitudes de 

 

- Em grupo, as crianças realizam as rotinas 

diárias do jardim-de-infância;  

- Interação das crianças com a educadora e 

estagiárias, de modo a introduzir/rever o 

centro de interesse do dia, neste caso  será a 

continuação da exploração do sinal de 

 

 

- Tabela das 

presenças; 

-Lagarta de 

Comportamento; 

 

Avaliação Direta: 

- Aquisição de 

valores; 

-Responsabilidade; 

- Humildade; 

- Capacidade de 

autoavaliação e 



 

 

 

 

 

Área de 

Expressão e 

Comunicação 

 

-Domínio da 

Linguagem oral 

e abordagem à 

escrita 

 

 

- Domínio das 

Expressões: 

 

Expressão Motora 

 

 

 

 

cooperação e de interajuda; 

 

 

 

-Despertar o interesse pela 

comunicação; 

- Incentivar o desenvolvimento 

da linguagem; 

- Adquirir novo vocabulário; 

- Promover a aquisição de novos 

conceitos; 

 

 

- Desenvolver a motricidade 

global; 

- Promover a capacidade 

motora; 

-Coordenar os movimentos 

globais; 

 

trânsito: o semáforo; 

 

 

- Com a atividade proposta as crianças terão a 

oportunidade de consolidarem e adquirirem 

novos conceitos, promovendo assim o diálogo 

com o grupo e o desenvolvimento da 

linguagem. 

   

 

 

 

 

 - Como é uma atividade semanal às 

segundas-feiras, algumas crianças dirigem-se 

às piscinas municipais, a fim de realizarem 

atividades motoras em meio aquático; 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Semáforo 

construído com 

caixa de cartão; 

-Folha A3 com 

semáforos; 

 

 

 

-Tolha; 

-Chinelos; 

-Fato de Banho; 

-Etc. 

 

 

 

reflexão. 

 

 

 

-Atenção; 

-Bom 

comportamento; 

-Motivação; 

- Cooperação; 

 

 

 

 

 

 

- Coordenação 

motora; 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Expressão Plástica 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Domínio da 

Matemática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Desenvolver a motricidade 

fina; 

- Estimular os sentidos; 

- Despertar o sentido estético; 

- Identificar as cores associadas 

às luzes dos semáforos; 

 

 

- Desenvolver as noções de 

ordenação; 

- Adquirir noções de tamanho e 

forma; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- A atividade consiste em as crianças 

pintarem as luzes dos semáforos (previamente 

imprimidos numa folha A3) seguindo a 

ordem que estas aparecem na realidade; 

 

 

 

- A atividade tem como principal objetivo as 

crianças aprenderem e reconhecerem a ordem 

como as cores dos semáforos aparecem no 

mesmo (do vermelho passa para o verde e 

deste para o cor-de-laranja e assim 

sucessivamente); 

-Posto isto as crianças elaboram a mesma 

sequência tendo como ponto de partida uma 

cor (por exemplo: na folha A3 o primeiro 

semáforo encontra-se com a cor verde (ultima 

 

 

 

-Canetas de filtro; 

- Folha A3 com 

semáforos para 

colorir; 

 

 

 

 

-Semáforo 

construído com 

caixa de cartão;  

 

 

- Folha A3 com 

três semáforos 

desenhados;  

 

 

 

 

-Cooperação; 

-Reconhecimento 

das cores; 

-Participação; 

-Motivação; 

 

 

 

-Cooperação; 

-Motivação; 

-Concentração; 

-Participação; 

- Capacidade de 

associação; 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conhecimento do 

Mundo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Desenvolver a curiosidade e o 

desejo de conhecer o meio 

envolvente; 

- Relatar e relacionar os 

conhecimentos; 

- Sensibilizar para a importância 

do sinal de trânsito – Semáforo; 

-Adquirir a noção de que 

diferentes cores do semáforo 

representam uma mensagem 

diferente; 

 

bola do semáforo), no segundo semáforo a 

criança terá de pintar a bola do meio de cor-

de-laranja e naturalmente no terceiro 

semáforo a criança terá de pintar a primeira 

bola de vermelho);  

 

 

 

- Um dos objetivos da atividade é que as 

crianças se familiarizem com o semáforo, a 

sua função, a sua importância e a ordem com 

que as cores do mesmo aparecem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Semáforo; 

-Folha A3 com 

semáforos 

desenhados; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Motivação; 

- Cooperação; 

- Bom 

comportamento; 

- Participação. 



 

 

 

Ficha utilizada na atividade no domínio da Matemática 

O Semáforo 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE D -  

Exemplo de uma planificação referente ao Domínio da 
Expressão Dramática na Educação Pré-Escolar e poema 

utilizado nesta atividade. 



 

 

 



 

 

 

                                                                             PlANIFICAÇÃO DA ATIVIDADE 

Escola Básica do 1.º Ciclo c/ Jardim-de-Infância: Lameirinhas - Guarda 

Prof. Orientador: Filomena Velho Educadora Cooperante: Isabel Rato 

Local de Estágio: Escola Básica do 1.º Ciclo c/ Jardim-de-

Infância;          

Data: 28/04/2015 

Localidade: Lameirinhas/ Guarda 

Alunas: Cátia Rente N.º 5007389; Sofia Cruz N.º5006832 Grupo: 3 / 4 anos 

Centro de Interesse: As Profissões (Os Bombeiros) Tempo: das 9:00h às 16h 

Área de conteúdo Objetivos/ Competências  Estratégias/Atividades Recursos Avaliação 

 

 

Formação Pessoal 

e Social 

 

 

 

 

 

 

- Incutir regras, valores e 

rotinas; 

- Promover a interação social; 

- Incentivar para a autonomia; 

- Fomentar a socialização; 

 

 

- Em grupo, as crianças realizam as rutinas 

diárias do jardim-de-infância;  

- Interação das crianças com a educadora e 

estagiárias, de modo a introduzir/rever o 

centro de interesse do dia; 

 

 

 

- Tabela das 

presenças; 

 - Regador; 

 

 

 

 

Avaliação Direta: 

- Aquisição de 

Valores; 

- Noção de tempo; 

- Noção de 

Responsabilidade 

- Autonomia; 

 



 

 

 

 

Área de Expressão 

e Comunicação 

 

-Domínio da 

Linguagem oral 

e abordagem à 

escrita 

 

- Expressão Físico-

motora; 

 

 

 

 

-Domínio das 

Expressões: 

 

Expressão 

Dramática 

 

 

 

- Estimular a capacidade de 

comunicação oral; 

- Adquirir novo vocabulário e 

conceitos; 

- Fomentar a noção de ritmo; 

- Permitir a aquisição de novos 

poemas; 

- Promover a coordenação 

motora;  

- Desenvolver a motricidade 

global; 

 

 

- Incentivar a expressividade; 

-Desenvolver a motricidade 

global; 

- Promover a coordenação; 

 

 

 

- Para esta atividade é pretendido a 

dramatização de um poema às crianças, 

relacionado com os bombeiros; 

- Posteriormente, é pretendido que as crianças 

explorem o mesmo poema, de acordo com 

diversas variáveis (interiorização do poema, 

através do ritmo, a marchar, bater o pé, bater 

palmas, entre outras); 

 

 

 

- No período da tarde, é relembrado o poema, 

e novamente explorado, porém, nesta 

atividade é pretendido que as crianças 

realizem a exploração do poema através da 

dramatização do mesmo, utilizando alguns 

dos objetos dos bombeiros, referidos no 

 

 

 

 

 

-Poema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Poema; 

- Utensílios dos 

Bombeiros; 

 

 

 

 

-Atenção; 

-Bom 

comportamento; 

-Motivação; 

- Cooperação; 

- Memorização; 

-Equilíbrio; 

- Motricidade 

global 

 

 

- Expressividade; 

- Empenho; 

- Motivação; 

- Criatividade; 

- Memorização; 

- Dramatização; 



 

 

 

 

 

 

Expressão Musical 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Fomentar a cooperação entre 

o grupo; 

 

 

- Promover o gosto pela 

Música; 

-Fomentar a coordenação 

motora; 

- Desenvolver o ritmo; 

- Memorizar músicas; 

 
 

poema; 

 

 

 

- Com a junção das crianças da sala dos 4/5 

anos, o grupo dirige-se à AAAF, a fim de 

participarem em diversas atividades de 

expressão musical, propostas por um 

professor da área referida (atividade 

coadjuvada com os educadores de infância da 

instituição, esta atividade é realizada todas as 

semanas às terças-feiras). 

 

 

 

 

-Piano; 

-Vários 

instrumentos 

musicais 

adequados para as 

crianças; 

 

 

 

 

 

 

- Motivação; 

- Responsabilidade 

- Cumprimento das 

regras; 

- Autonomia; 



 

 

 



 

 

 

 

 

Poema utilizado na atividade de Expressão Dramática 

 

 

Sou bombeiro, 

Mas também sou padeiro 

Quando toca a sirene 

Corro logo para o meu camião 

Quando chego ao fogo 

Puxo logo o mangueirão 

No final tenho fome 

E como o pão, 

Porque sou um grande comilão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE E - 

Exemplo de uma planificação referente ao Domínio da 
Expressão Plástica na Educação Pré-Escolar 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

                                                                             PlANIFICAÇÃO DA ATIVIDADE 

Escola Básica do 1.º Ciclo c/ Jardim-de-Infância: Lameirinhas - Guarda 

Prof. Orientador: Filomena Velho Educadora Cooperante: Isabel Rato 

Local de Estágio: Escola Básica do 1.º Ciclo c/ Jardim-de-

Infância;          

Data: 15/04/2015 

Localidade: Lameirinhas/ Guarda 

Alunas: Cátia Rente N.º 5007389; Sofia Cruz N.º5006832 Grupo: 3 / 4 anos 

Centro de Interesse: As Profissões (Os Bombeiros) Tempo: das 9:00h às 16h 

Área de conteúdo Objetivos/ Competências  Estratégias/Atividades Recursos Avaliação 

 

 

Formação 

Pessoal e Social 

 

 

 

 

 

 

- Incutir regras, valores e 

rotinas; 

- Promover a interação social; 

- Incentivar para a autonomia; 

- Fomentar a socialização; 

 

 

 

- Em grupo, as crianças realizam as rotinas 

diárias do jardim-de-infância;  

- Interação das crianças com a educadora e 

estagiárias, de modo a introduzir/rever o 

centro de interesse do dia; 

 

 

 

- Tabela das 

presenças; 

 - Regador; 

 

 

 

Avaliação Direta: 

- Aquisição de 

Valores; 

- Noção de tempo; 

- Noção de 

Responsabilidade 

- Autonomia; 

 



 

 

 

 

Área de 

Expressão e 

Comunicação 

 

-Domínio da 

Linguagem oral 

e abordagem à 

escrita 

 

 

 

 

 

 

-Domínio das 

Expressões: 

 

Expressão Plástica 

 

 

 

 

 

- Incentivar para a capacidade 

de comunicação oral; 

- Adquirir novo vocabulário; 

- Promover a aquisição de novos 

conceitos; 

- Sensibilizar para a importância 

dos Bombeiros; 

 

 

 

 

 

 

- Fomentar a responsabilidade; 

- Incentivar para a autonomia; 

-Desenvolver a motricidade 

 

 

 

 

- As crianças em conjunto com a Educadora e 

as estagiárias realizam uma pequena reflexão 

sobre o que observaram e vivenciaram no dia 

anterior com a visita ao quartel dos 

Bombeiros; 

- No decorrer da atividade de expressão 

plástica também deve ser promovida uma 

conversa com as crianças, com o intuito das 

mesmas interiorizarem/reverem alguns 

conceitos; 

 

- Na área das atividades Plásticas, é 

disponibilizado às crianças tinta (apenas o 

amarelo e o vermelho), uma folha de Pintura 

(A3) e uma palhinha; 

- O objetivo desta atividade é que as crianças 

 

 

 

 

 

- Material 

utilizado nas 

atividades a 

desenvolver; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Folha de Pintura 

(A3); 

 

 

-Atenção; 

-Bom 

comportamento; 

-Motivação; 

- Cooperação; 

- Imaginação; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Motivação; 

- Responsabilidade 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fina; 

- Promover a sensibilidade 

estética; 

- Fomentar a cooperação entre o 

grupo; 

- Reconhecer as cores; 

- Identificar o resultado da 

junção de cores; 

- Promover a capacidade de 

reflexão; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

utilizem a técnica das palhinhas para fazerem 

uma pequena ilustração que corresponda ao 

fogo que aconteceu na história contada numa 

das sessões anteriores;   

- Na folha, apenas é possível ser utilizado a 

cor amarela e vermelha. É colocado em cada 

uma um pouco de tinta das cores já 

mencionadas; 

- Posteriormente, é solicitado às crianças que 

coloquem um pouco de tinta numa das pontas 

das palhas e que soprem, através da ponta 

sem tinta, sobre a folha; 

- Este processo é repetido diversas vezes, 

também é sugerido que juntei as duas cores 

que estão a utilizar com o intuito que as 

crianças se apercebam que se misturarmos o 

amarelo e o vermelho obtemos outra cor o 

cor-de-laranja; 

 

 

- Tinta (Amarelo 

e Vermelho); 

-Palhinhas; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cumprimento das 

regras; 

- Autonomia; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Conhecimento do 

Mundo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Fomentar as caraterísticas e 

funções da profissão 

(Bombeiros); 

- Incentivar a curiosidade e o 

desejo de conhecer o meio 

envolvente; 

- Relatar e relacionar os 

conhecimentos; 

 

 

 

 

 - No decorrer das atividades as crianças, 

serão recordadas sobre o que foi observado na 

visita ao quartel dos bombeiros, a função e a 

importância dos mesmos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Material da 

atividade de 

Expressão 

Plástica, entre 

outros; 

 

 

 

 

 

 

 

- Motivação; 

- Cooperação; 

- Concentração; 

- Bom 

comportamento; 

- Participação. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE F - 

Exemplo de uma planificação referente à área de Português e 
Matemática no 1.ºCiclo do Ensino Básico e fichas utilizadas 

nestas áreas.



 

 

 



 

 

 

 

PLANO DE AULA 

PES II 

Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto da Guarda 

 

Professora Orientador: Florbela Rodrigues 

Aluno: Isabel Sofia Costa Cruz  Nº 5006832 

Professora Cooperante: Maria de Fátima Silva  
Local de Estágio: Escola Básica de Santa Zita  

Nível de Ensino: 1º.ciclo Data: 17-11-2015 

Turma/Grupo: 1º.ano Tempo: 1 dia (das 9h ao 12h15 e das 14h às 16h15min) 

Área/ 

Domínios 
Objetivos Descritores de Desempenho Conteúdos Recursos Avaliação 

 
 
 

Matemática 

 

Números e 
Operações 

 
 
 

    9h/ 11h 

 
 
 

 
*Adicionar números naturais. 
*Subtrair números naturais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

*Saber que o sucessor de um número 
na ordem natural é igual a esse 
número mais 1. 
*Utilizar corretamente os símbolos 
“+” e “=” e os termos parcela e soma. 
*Utilizar corretamente o símbolo ”-“ 
e os termos “aditivo”, “subtrativo” e 
“diferença”. 
*Reconhecer que a soma de qualquer 
número com zero é igual a esse 
número. 
*Decompor um número natural até 

 
*A adição. 
*A subtração. 
*Composição e 
decomposição de números 
até 6. 
 
 
 
 
 
 
 

 
*Quadro.  
*Cartaz adição e 
subtração. 
*Fichas. 
*Manual pág. 56, 57, 58, 
59, 64, 65 e 66. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
*Direta 
*Indireta 

 
 
 
 
 

 
 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 

Português 
 
 
 

Oralidade 
 
 

Leitura e Escrita 
 
 

     

 11h15/12h15 

 

 

 

 

 

Estudo do Meio 
 
 

15h 15m/ 16h15 
 

 

 
 
 
 
 
*Escutar discursos breves 
para aprender e construir 
conhecimentos. 
*Produzir um discurso oral 
com correção. 
*Desenvolver a consciência 
fonológica e operar com 
fonemas. 
*Conhecer o alfabeto e os 
grafemas. 
*Mobilizar o conhecimento 
da pontuação. 
*Transcrever e escrever 
textos. 
 
 
 
 
*Exprimir desejos e 
aspirações para o futuro 
próximo. 
 
 
 

20 em somas de dois ou mais 
números de um algarismo.  
 
 
 
*Cumprir instruções. 
*Articular corretamente palavras. 
*Indicar nomes de objetos cujos 
nomes começam pelo mesmo 
fonema. 
*Escrever as letras do alfabeto, nas 
formas minúscula e maiúscula, em 
resposta ao nome da letra ou ao 
segmento fónico que corresponde 
habitualmente à letra. 
*Identificar e utilizar adequadamente 
o seguinte sinal de pontuação: ponto 
final e ponto de interrogação.  
*Dizer pequenos poemas 
memorizados. 
*Legendar imagens. 
 
 
 

__________________________ 

 
 
 
 
 
* Sílaba/ palavra/ frase. 
*Consoante: d /D. 
*Letra maiúscula e minúscula 
de imprensa e manuscrita. 
*Sinais de pontuação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*À descoberta de si mesmo:  
          - As suas perspetivas 
para o futuro próximo: 

 Exprimir aspirações. 
 Enunciar projetos. 

 

 
 
 
 
 
*Quadro. 
*Livro “O dragão Dinis” 
de Beatriz Deumerc. 
*PowerPoint com as 
imagens do livro. 
*Ficha letra d/D. 
*Manual pág,58, 59, 60 
e 61. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Manual pág. 35 e 36. 
*Ficha. 

 
 
 
 
 
 
 
*Direta 

*Indireta 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
*Direta. 
*Indireta. 
 
 
 
 



 

 

 

Processos de Operacionalização:  
Matemática:  
 
*Realização de alguns problemas que incluem a adição e a subtração. 
*Representação dos números apreendidos, focalizando o número 6. 
*Realização de contagens. 
*Quantificações de conjuntos. 
*Decomposição dos números. 
*Concretização de relações numéricas através da simbologia <,>, =. 
*Compreensão da ordem crescente e da ordem decrescente. 
*Verificação que a soma de qualquer número com zero é igual a esse número. 
* Assimilação que o sucessor de um número na ordem natural é igual a esse número mais 1. 
 

Português: 
*Leitura e interpretação do livro “O dragão Dinis”. 
*Identificação de palavras com d/D, com letra manuscrita ou com letra de imprensa, tendo por base a história escutada anteriormente. 
*Organização de listas de palavras através da legendagem de imagens. 
*Escrita e leitura de palavras com os grafemas já apreendidos (a, e, i, o, u, p, t e d) na forma maiúscula e minúscula. 
*Divisão silábica de palavras orais e escritas. 
*Identificação de fases. 
*Identificação de sinais de pontuação (ponto final. e ponto de interrogação?). 
*Memorização de um poema. 

 
Estudo do Meio: 
*Identificar os dias da semana. 
*Saber quantos dias tem a semana. 
*Enunciar as perspetivas individuais para o futuro próximo. 



 

 

 

Sumário:  
Realização de alguns problemas que incluem a adição e a subtração (consolidação). 
Leitura da História “O dragão Dinis” de Beatriz Deumerc como forma de introdução da letra d/D. 
A letra d/D.  
As suas perspetivas para o futuro próximo: exprimir aspirações e enunciar projetos. 
 

 

 



 

 

 

Ficha de Português 

Nome:___________________________ Data:____/_____/_____ 

 
1- Cobre o tracejado. 

 

2- Cobre e continua. 



 

 

 

3- Observa a figura. Lê a palavra e completa com as letras que faltam. 

4- Lê a frase e completa as palavras em falta, de acordo com a frase 
anterior. 

 

5- Lê as palavras e rodeia as letras que compõem as palavras. 

 



 

 

 

Ficha de Matemática  

Nome:____________________________________________ Data:____/_____/______ 

 

1- Desenha o 6. 
 

6___________________________________________________________ 

 

2- Associa o número à quantidade. 

 
3-  Decompõe o cardinal 6. 

 
 

4-  Resolve as operações. 

   3 + 3= ____     4 + 1= ____     5 + 1= ____     2 + 1=____     2 + 3=  ____ 

   3 – 2= ____        6 – 1=____       2 – 1=____      6 – 3=____   4 – 3= ____       



 

 

 

5- Compara <, = e  >. 
 

6_____4       6______6        2______3     2______3       1______4   

5_____3            2______0              2______3        6______5        1______0       

 

6-  Observa e completa. 

7- Calcula e completa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE G -  

Exemplo de uma Ficha de Avaliação Sumativa e Critérios de 
correção da mesma no 1.ºCiclo do Ensino Básico 



 

 

 



 

 

 

 

 

1-  Observa e completa a tabela.  

1.1.  Quantas bananas há a mais do que laranjas? _________ 
 
 

1.2. Completa:  

Avaliação Sumativa Matemática – 1.º ano               26. Janeiro.2016 

 

Escola Básica _____________________              Turma _______/ nº ______ 

Nome: ________________________________________________________ 

O Encarregado de Educação: ______________________________________ 

Ano letivo 2015/2016 

O professor, 

_________________ 

Classificação 

__________________ 

4 

4 

2 



 

 

 

3,

5 

 

2- Pinta de 2 em 2 e de 3 em 3. 

 

3- Completa as tabelas com os sinais <,> ou =, para que as torne 
em afirmações verdadeiras. 

 

 
 

4- Completa o esquema.  

 

7+2+1  9 
10-3  7 
4+4  15 
6+7  13 
10-5  7 
6-1  5 

13+2  15 
4+3-1  10 
14-7  11 

10+2+2  14 
5+5+5  10 
7-3-1  6 

4 

9 

15 



 

 

 

9 

6 

5- Efetua.  

6- Completa as tabelas. 

 
7- Completa: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

9 



 

 

 

8- Pinta, com a cor adequada, em cada ábaco, os números 
indicados.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

9- Completa as frases.  
 
 

1 dezena é o mesmo que ________ unidades. 

15 unidades é o mesmo que ______dezenas e ____unidades. 

1 dúzia é o mesmo que ________unidades.  

Meia dúzia é igual a _____ unidades. 

 

10- Pinta as barras com a quantidade indicada em cada caso.  

8 10 12 15 

8 

4 

6 



 

 

 

11- Ajuda o autocarro a chegar á escola seguindo as indicações 

das setas.  

 

 

12-  Assinala na tabela as superfícies de cada sólido.  
 

 

7 

4 



 

 

 

13- Reproduz o boneco e pinta-o a teu gosto. 
 

 
14- O Rui tem 6 anos e a irmã é mais velha do que ele 3 anos. 

Quantos anos tem a irmã do Rui?  

 

 

R.: A irmã do Rui ____ tem anos. 

 

15- A Joana comprou 15 cenouras e deu ao seu coelho 3 nesse dia e 

2 no dia seguinte.  

  

Quantas cenouras comeu o coelho da Joana nos dois 

dias? 

 
 

R.: O coelho comeu ____ cenouras. 

6 

6,5 

8 
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CRITÉRIOS DE CORREÇÃO 

Ficha de Avaliação de Matemática - 1º Ano de janeiro 

      

Questão Cotação Critérios de correção 
 

1 
 

4 
 
Pinta o número de quadrados que corresponde ao número de cada um dos 
frutos na coluna correta. 
 

Descontar por cada coluna que não estiver corretamente pintada 1. 
 

0 Não pinta nenhuma coluna corretamente com o número de frutos indicados. 

 
1.1 2 

 

Responde corretamente à questão indicando 5. 

0 
 

 

Não responde ou responde de forma errada. 

 

 
 

1.2 
 
 

4 
Preenche corretamente os espaços e faz corretamente as operações: 

14 - 7=7 e 13 – 10=3      

3 Preenche corretamente os espaços mas erra uma das operações. 

2 Preenche corretamente os espaços mas erra as duas operações. 

0 Não preenche corretamente os espaços.  

 
 

2 
4 Pinta corretamente ambas as sequências. 

2 Pinta corretamente apenas uma das sequências 

0 
Não completa as sequências ou completa incorretamente. 

 
 

3 
 

 
9 

 

 Utiliza corretamente os sinais <,> ou =, e consegue obter afirmações 
verdadeiras.  

      Descontar 0,75 por cada resposta incorreta ou por incompreensão do 
que o aluno indicou. 



 

 

 

0 Não responde ou responde de forma errada, não conseguindo obter 
afirmações verdadeiras. 

 

4 3,5 
Completa o esquema corretamente e consegue fazer com que todas as 
operações tenham o resultado pretendido 15. 

      Descontar 0,5 por cada operação incorreta.  

0 Não responde ou responde de forma errada, não completa corretamente 
nenhum dos espaços do esquema corretamente. 

 

5 9 
Responde corretamente a todas as operações apresentadas. 

      Por cada operação incorreta descontar 1. 

0 Não responde ou responde a todas as operações incorretamente. 

 

6 6 

 
Completa corretamente o esquema com o número anterior e o posterior 
  
        Desconta 0,5 por cada erro até ao máximo de 6 erros.  

 

7 
9 Completa corretamente o esquema. 

     Descontar 1por cada erro até máximo de 6 erros. 

8 

8 

 

Completa corretamente os ábacos utilizando a cor azul para representar a 
coluna das unidades e a cor vermelha para as dezenas  

      Descontar 2 se respeitar as ordens decimais mas não utiliza as cores 
corretamente. 

      Descontar 2 por cada representação incorreta. 

0 Não responde ou completa todos os ábacos incorretamente. 

  

9 4 Completa corretamente todas as frases. 



 

 

 

     Descontar 1 por cada frase completa incorretamente. 

0 Não responde ou completa as frases todas corretamente. 

10 

6 

 

 

Pinta corretamente o número indicado de quadradinhos e completa os 
espaços corretamente 

      Descontar 1,5 por cada exercício se não pintar corretamente. 

      Descontar 1,5 por cada exercício se não completar o espaço 
corretamente. 

      Preenche corretamente mas não pinta corretamente os espaços - 2 
pontos 

      Pinta corretamente mas não preenche os espaços corretamente- 2 
pontos 

0 Não responde ou responde incorretamente. 

11 
7 

Consegue ajudar o autocarro a chegar à escola seguindo corretamente 
todas as indicações das setas.  

0 
Não responde ou responde mas não segue corretamente as indicações das 
setas. 

12 
4 Assinala corretamente o que é solicitado, indica as 9 formas geométricas 

correspondentes de todos os sólidos. 

3 
Assinala corretamente entre 8 e 6 formas geométricas correspondentes de 
todos os sólidos. 

2 
Assinala corretamente entre 5 e 3 formas geométricas correspondentes de 
todos os sólidos. 

1 

Assinala corretamente apenas 2 formas geométricas correspondentes de 
todos os sólidos. 

    Se apenas acertar uma forma geométrica 0,2 pontos. 

0 Não responde ou responde mas incorretamente. 

13 6 Reproduz corretamente o boneco apresentado. 



 

 

 

0 Não responde ou responde incorretamente. 

14 

6,5 

 
Indica o raciocínio, efetua corretamente o cálculo e dá a resposta correta. 

 

Indica corretamente o raciocínio, mas erra o cálculo, respondendo de 

acordo com o cálculo que fez, desconta 2. 

 

Indica corretamente o raciocínio, mas erra o cálculo e responde em 

desacordo com o cálculo, ou não responde, desconta 4.  

 

Indica e calcula corretamente mas não responde, desconta 1 ponto. 

 

Indica apenas a resposta sem apresentar qualquer calculo  2 pontos. 

  

   Se for usada qualquer estratégia de cálculo, devidamente identificada 

(desenho, esquema, reta numérica, …) pontuar de forma idêntica. 

15 

8 

 

Indica o raciocínio, efetua corretamente os cálculos e dá a resposta correta. 

 

Indica corretamente o raciocínio, mas erra um dos cálculos, respondendo 

de acordo com o cálculo que fez, desconta 3. 

 

Indica corretamente o raciocínio, mas erra os cálculos e responde em 

desacordo com o cálculo, ou não responde, desconta 4.  

 

Indica e calcula corretamente mas não responde, desconta 1 ponto. 

 

 Indica apenas a resposta sem apresentar qualquer calculo 3 pontos 

     Se for usada qualquer estratégia de cálculo, devidamente identificada 

(desenho, esquema, reta numérica, …) pontuar de forma idêntica. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE H - 

Exemplo de uma planificação referente à área de Estudo do 
Meio no 1.ºCiclo do Ensino Básico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

PLANO DE AULA 

PES II 

Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto da Guarda 

 

Professora Orientador: Florbela Rodrigues 

Aluno: Isabel Sofia Costa Cruz Nº 5006832 

Professora Cooperante: Maria de Fátima Silva  
Local de Estágio: Escola Básica de Santa Zita  

Nível de Ensino: 1.ºciclo Data: 26-01-2016 

Turma/Grupo: 1.ºano Tempo: 1 dia (das 9h ao 12h15 e das 14h às 16h15min) 

Área/ 

Domínios 
Objetivos Descritores de Desempenho Conteúdos Recursos Avaliação 

 
 
 

Matemática 

 

Números e 
Operações 

 
Geometria e 

Medidas 
 
 
 

    9h/ 11h 

 
*Representar conjuntos e 
elementos 
*Reconhecer e representar 
formas geométricas. 
*Contar até cem. 
*Situar-se e situar objetos no 
espaço. 
*Avaliar aprendizagens. 
 
 
 
 

 
*Identificar quadrados, triângulos, 
retângulos e círculos. 
*Identificar propriedades. 
*Efetuar contagens progressivas e 
regressivas envolvendo números até 
cem. 
*Utilizar corretamente os símbolos 
“>, <, =”. 
*Associar pela contagem diferentes 
conjuntos ao mesmo número natural, 
o conjunto vazio ao número zero e 
reconhecer que um conjunto tem 

 

*Todos os conteúdos dados 
até ao momento: 
-Contagens. 
-Quantificações. 
-Relações numéricas: 
simbologia <,>, =. 
-Decomposições. 
-Recolha e representação de 
conjuntos de dados: 
Pictogramas e Gráficos de 
pontos. 
-Problemas. 

 
*Ficha de avaliação 
sumativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*Indireta 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 



 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

menor número de elementos que 
outro se o resultado da contagem do 
primeiro for anterior, na ordem 
natural, ao resultado da contagem do 
segundo. 
*Resolver problemas de um passo 
envolvendo situações de juntar ou 
acrescentar. 
*Resolver problemas de um passo 
envolvendo situações de retirar, 
comparar ou completar.  
*Saber de memória a sequência dos 
nomes dos números naturais até vinte 
e utilizar corretamente os numerais 
do sistema decimal para os 
representar. 
*Ler gráficos de pontos e 
pictogramas em que cada figura 
representa uma unidade. 
*Decompor um número natural até 
20 em somas de dois ou mais 
números de um algarismo.  
*Identificar, em objetos, retângulos 
com dois lados em posição vertical e 
os outros dois em posição horizontal 
e reconhecer o quadrado como caso 
particular do retângulo. 
*Identificar, em objetos e desenhos, 
triângulos, retângulos, quadrados, 

-Figuras geométricas:  
 Lados e vértices; 
 Segmentos de reta; 
 Figuras 

geometricamente 
iguais. 

 
-Ordens decimais. 
-Composição e 
decomposição. 
-Sequências. 
-Operações. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

circunferências e círculos em 
posições variadas e utilizar 
corretamente os termos “lado” e 
“vértice”. 
*Representar triângulos e, em grelha 
quadriculada, retângulos e quadrados. 
*Identificar partes retilíneas de 
objetos e desenhos, representar 
segmentos de reta sabendo que são 
constituídos por pontos alinhados e 
utilizar corretamente os termos 
“segmento de reta”, “extremos (ou 
extremidades do segmento de reta” e 
“pontos do segmento de reta”. 
*Identificar pares de segmentos de 
reta com o mesmo comprimento como 
aqueles cujos extremos estão à mesma 
distância e saber que são 
geometricamente iguais. 
*Designar dez unidades por uma 
dezena e reconhecer que na 
representação “dez” o algarismo “1” 
se encontra numa nova posição 
marcada pela colocação do “0”. 
*Utilizar corretamente o vocabulário 
próprio das relações de posição entre 
objetos, utilizando corretamente as 
expressões “à frente de”, “por detrás 
de”, “mais perto” e “mais longe”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

Português 
 
 
 

Oralidade 
 
 

Leitura e Escrita 
 
 

Gramática  

     

 11h15/12h15 

 

 

 

 

 

Estudo do Meio 
 
 

15h 15m/ 16h15 
 

 

 
 
 
*Ler textos diversos. 
*Relacionar o texto com 
conhecimentos anteriores. 
*Organizar a informação de um 
texto lido. 
*Transcrever e escrever textos. 
*Compreender formas de 
organização do léxico.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Realizar experiências com 
água. 
*Realizar experiências que 
conduzem à conservação da 
capacidade/volume, 

 
 
 
*Ler pequenos textos. 
*Relacionar diferentes informações 
contidas no mesmo texto, de maneira 
a pôr em evidência a sequência 
temporal de acontecimentos e 
mudanças de lugar. 
*Transcrever um texto curto 
apresentado em letra de imprensa em 
escrita cursiva legível, de maneira 
fluente ou, pelo menos, sílaba a 
sílaba, respeitando acentos e espaços 
entre as palavras. 
*Verificar, através da oralidade, que 
existem palavras que têm significado 
semelhante e outas que têm 
significado oposto. 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________ 

 
 
 
*Palavra, frase, texto, 
fronteira de palavra. 
*Sinónimos e antónimos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
À descoberta dos materiais e 
objetos: 

 Experiências com a 
água. 

 As propriedades da 
água. 

 
 
 
*Quadro. 
*Fichas. 
*Vídeos sobre 
sinónimos e 
antónimos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Manual pág. 119 e 
120. 
*Ficha. 
*Água, sal, café, 
azeite, massa, garrafa 
de plástico, pratos, 
copos, funil, etc. 

 
 
 
 
*Direta 

*Indireta 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Direta. 
*Indireta. 
 
 
 
 



 

 

 

independentemente da forma 
do objeto. 
*Identificar algumas 
propriedades físicas da água 
(incolor, inodora, insípida). 

 

Processos de Operacionalização:  
Matemática:  
 

*Realização da ficha de avaliação mensal. 
 

Português: 
*Revisão dos conteúdos apreendidos. 
*Identificação de palavras sinónimas e antónimas, recorrendo à oralidade. 
*Leitura de um pequeno texto. 
*Escrita de palavras e frases, quando solicitados pelo valor fonológico correspondente. 

 
Estudo do Meio: 
*Realização de algumas experiências com água, recorrendo a diferentes matérias para que assim se verifique o que acontece água se juntarem esses componentes. 

 

Sumário:  
*Realização de uma ficha de avaliação sumativa. 
*Revisão dos conteúdos já apreendidos. Os sinónimos e os antónimos. 
*À descoberta dos materiais e objetos. Experiências com a água. As propriedades da água. 
 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE I -  

Exemplo de uma planificação referente às áreas de Expressão 
e Educação: Físico-Motora, Musical e Plástica no 1.ºCiclo do 

Ensino Básico 



 

 

 



 

 

 

 

PLANO DE AULA 

PES II 

Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto da Guarda 

 

Professora Orientador: Florbela Rodrigues  

Alunas: Isabel Sofia Cruz Nº 5006832 e Maria de Lurdes Almeida Nº5007488 

Professora Cooperante: Maria de Fátima Silva   
Local de Estágio: Escola Básica de Santa Zita 

Nível de Ensino: 1º.ciclo  Data: 14-12-2015 

Turma/Grupo: 1º.ano Tempo: 1 dia (das 9h ao 12h15 e das 14h às 16h15min) 

Área/ 
Domínios 

Objetivos Descritores de Desempenho Conteúdos Recursos Avaliação 

 

 
Português 

 
 
 

Oralidade 
 
 

Leitura e Escrita 
 
 
 

    

 
 
*Escutar discursos breves para 
aprender e construir 
conhecimentos. 
 

 
 
 
 
 
  
 

 
 
*Cumprir instruções. 
*Exprimir sentimentos e emoções
provocados pela época natalícia. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
*Tempo de Natal. 
*Tradições. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

*Folha para desenhar a 

carta ao Pai Natal; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Direta 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Matemática 

 

Geometria e 
Medida 

 
 
 

     

 

 

Estudo do Meio 
 

 
 

 

 

 

Expressão 
Físico-Motora 

 
 
      
 

 
 
*Relacionar o Natal com a 
matemática. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Falar das tradições de Natal. 
*Construir árvores de Natal. 
*Construir Pais Natal. 
 
 
 
 
 
*Preparar a festa de Natal. 
*Cantar. 
*Dançar. 
*Recitar. 
 
 

 
 
*Construir postais de Natal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________  

 
 
*Figuras geométricas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Tempo de Natal. 
 
 
 
 
 
 
 
*Exploração da voz e 
atividades rítmicas 
expressivas: 

 Canções. 
 Poemas. 

Coreografias. 

 

 

*Cartolina. 

*Cola; 

*Tesoura. 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

*Computador; 

*Colonas. 

*Canções. 

*Poemas. 

 

 

 

 
*Direta 

*Indireta 
 

 

 

 

 

 

 
*Direta. 
*Indireta. 
 

 

 

 

 

 

*Direta 
 

 



 

 

 

 

 

Processos de Operacionalização:  
*Reconhecimento da época festiva que se aproxima e o seu significado. 

*Transmissão de sentimentos e emoções provocados pela época natalícia. 

*Elaboração da carta ao Pai Natal, recorrendo ao desenho, para ser entregue nos correios. 

*Inicio da construção de um Postal de Natal. 

*Ensaios para a festa de Natal (músicas e declamação de poemas). 

 

 

Sumário:  
*O Natal e o seu significado. Elaboração da carta para o Pai Natal e de um postal . 
*Ensaios para a festa de Natal. 
 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE J -  

Exemplo de uma planificação referente à área de Expressão e 
Educação: Dramática no 1.ºCiclo do Ensino Básico 



 

 

 



 

 

 

 

PLANO DE AULA 

PES II 

Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto da Guarda 

 

Professora Orientador: Florbela Rodrigues 

Aluno: Isabel Sofia Costa Cruz Nº 5006832  

Professora Cooperante: Maria de Fátima Silva  
Local de Estágio: Escola Básica de Santa Zita  

Nível de Ensino: 1º.ciclo Data: 18-11-2015 

Turma/Grupo: 1º.ano Tempo: 1 dia (das 9h ao 12h15 e das 14h às 16h15min) 

Área/ 
Domínios 

Objetivos Descritores de Desempenho Conteúdos Recursos Avaliação 

 

 
Português 
 
 
Oralidade 
 
 
Leitura e Escrita 
 
    9h/ 11h 

 
 
 

 
*Escutar discursos breves 
para aprender e construir 
conhecimentos. 
*Produzir um discurso oral 
com correção. 
*Desenvolver a consciência 
fonológica e operar com 
fonemas. 
*Conhecer o alfabeto e os 
grafemas. 
*Mobilizar o conhecimento 
da pontuação. 

 
*Cumprir instruções. 
*Articular corretamente palavras. 
*Discriminar pares mínimos. 
*Contar o número de sílabas numa 
palavra de 2, 3 ou 4 sílabas. 
*Escrever as letras do alfabeto, nas 
formas minúscula e maiúscula, em 
resposta ao nome da letra ou ao 
segmento fónico que corresponde 
habitualmente à letra. 
*Escrever pelo menos metade dos 
dígrafos e ditongos, quando 

 
*Sílaba/ palavra/ frase. 
*Vogais, ditongos orais e 
nasais e consoantes p/ t/ l / d. 
*Letra maiúscula e minúscula 
de imprensa e manuscrita. 
*Sinais de pontuação. 
 
 
 
 
 
 

 
*Quadro. 
*Dado com imagens cujo 
nome começa pela letra 
d/D. 
*Ficha 10. 
*Fichas. 
 
 
 
 
 
 

 
 
*Direta 
*Indireta 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Matemática 

 

Números e 
Operações 
 
 
     11h15/12h15 

14h/15h 

 

 

 

 

 

 

 
Expressões 
Artísticas 
 
15h 15m/ 16h15 

*Dizer e contar, em termos 
pessoais e criativos. 
 
 
 
 
 
 
*Resolver problemas. 
*Contar até cem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Desenvolver a capacidade 
de relação e comunicação 
com os outros. 
*Desenvolver a capacidade 
de improvisação. 

solicitados pelo valor fonológico 
correspondente. 
*Identificar e utilizar adequadamente 
os seguintes sinais de pontuação: 
ponto de interrogação e ponto final. 
 
 
 
*Resolver problemas de um passo 
envolvendo situações de juntar ou 
acrescentar. 
*Resolver problemas de um passo 
envolvendo situações de retirar, 
comparar ou completar.  
*Saber de memória a sequência dos 
nomes dos números naturais até vinte 
e utilizar corretamente os numerais 
do sistema decimal para os 
representar. 
*Efetuar contagens progressivas e 
regressivas envolvendo números até 
cem. 
  
 
 
 __________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
* Adição. 
*Subtração. 
*O número 7/sete. 
*Contagens. 
*Quantificações. 
*Relações numéricas. 
*Decomposições. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Jogos dramáticos: 

 Linguagem verbal: 
histórias. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
*Quadro. 
*Fichas 23, 24, 25, 26 e 
32. 
*Fichas. 
*Manual pág. 84 e 85. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Imagens. 
*Histórias. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

*Direta. 

*Indireta. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Direta 



 

 

 

 

Processos de Operacionalização:  
 
Português: 
 

*Consolidação de conteúdos já apreendidos. 
*Escrever pelo menos metade dos dígrafos e ditongos, quando solicitados pelo valor fonológico correspondente. 
*Observação e legendar imagens. 
*Correspondência entre o grafema manuscrito e o impresso. 
*Identificação de palavras e de frases. 
*Contar o número de sílabas numa palavra. 
*Diferenciação entre frases com sinais de pontuação diferentes (ponto final e ponto interrogação). 
 

Matemática: 
 
*Realização de alguns problemas que incluem a adição e a subtração. 
*Verificação que a soma de qualquer número com zero é igual a esse número. 
*Assimilação que o sucessor de um número na ordem natural é igual a esse número mais 1. 
*Realização de contagens. 
*Quantificação de conjuntos. 
*Reconhecimento dos termos: ordem crescente e decrescente. 
*Utilização da simbologia:>, <, =. 
*Representação do número 7/sete. 
*Decomposição dos números. 
 



 

 

 

 

Expressões Artísticas: 
 
*Contar uma história já escutada. 

*Criar uma história através do aparecimento de várias imagens. 

 

 

Sumário:  
As letras do alfabeto (a, e, i, o, u, p, t, l e d) e os ditongos. Leitura de palavras e de frases. As sílabas (consolidação). 

A decomposição dos números. A adição e a subtração. O número 7/sete. 

Desenvolver a capacidade de improvisação através do reconto de histórias escutadas e apreendidas. Criação, oralmente, de uma história através de várias 

imagens.  

 
  

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE L -  

Fichas de Avaliação de Conhecimentos  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

Nome: __________________________________________Data: ___/____/____ 

Questionário 1º e 2ºAno 

Diz-nos o que sabes sobre a higiene corporal. 

 

1. Observa as imagens, lê as afirmações e assinala com um X a tua opinião. 

 
Sim Não  

 

Às vezes 

  
É importante lavar todo o corpo, 
pelo menos uma vez por semana. 
 

   

 Depois de tomar banho limpo 
muito bem o meu corpo, 
principalmente entre os dedos dos 
pés. 

   

 Devemos lavar as mãos antes e 
depois das refeições. 

   

 As sapatilhas que uso estão 
sempre limpinhas. 
 

   

 Na minha família todos utilizamos 
o mesmo pente. 

   

  
É importante termos as unhas 
sempre limpinhas. 

   

 Devemos usar sempre a roupa 
limpa. 

   

 
 

 

Quando vou para as piscinas ando 
sempre descalço. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 Sempre que vou passear uso o 
chapéu. 

   



 

 

 

2. Quando realizas a tua higiene corporal recorres a alguns utensílios. Dos 
que estão descritos abaixo assinala os que utilizas.  
 
sumo         pasta dos dentes          liquido da louça          água           pente 
 
sabonete            esponja                papel               toalha          gel de banho  
 
Outros________Quais?_________ 
            
 

3. Quando realizas a tua higiene corporal estás a cuidar da tua pele. 
Concordas? 

Sim     Não   
 

4. Sabias que a pele é o maior órgão do corpo humano?  
 

Sim      Não  
 
       

5. Quando vamos para as piscinas devemos andar descalços. Concordas? 
 

Sim      Não  
 

5.1. Porquê?_____________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

6. Quando os teus amigos não têm pente emprestas o teu? 
 

Sim      Não  
6.1. Porquê?_____________________________________________________

____________________________________________________________ 
 
  

7. Quando expomos a nossa pele ao sol o que devemos fazer para a 
proteger? 

Só usar protetor solar _____   Usar protetor solar e chapéu ____ 
 

Basta usar chapéu_____     Basta usar uma camisola_____ 
 

8. Quando faço a minha higiene diária preciso de gastar muita água para 
ficar bem limpinho. Concordas com a afirmação anterior?  
 

Sim      Não  
8.1. Porquê?_____________________________________________________

____________________________________________________________ 



 

 

 

 

 

Nome: __________________________________________Data: ___/____/____ 

Questionário 3º e 4ºAno 

Diz-nos o que sabes sobre a higiene corporal. 

 

1. Observa as imagens, lê as afirmações e assinala com um X a tua opinião. 

 
Sim Não  

 

Às vezes 

  
É importante lavar todo o corpo, 
pelo menos uma vez por semana. 
 

   

 Depois de tomar banho limpo 
muito bem o meu corpo, 
principalmente entre os dedos dos 
pés. 

   

 Devemos lavar as mãos antes e 
depois das refeições. 

   

 As sapatilhas que uso estão 
sempre limpinhas. 
 

   

 Na minha família todos utilizamos 
o mesmo pente. 

   

  
É importante termos as unhas 
sempre limpinhas. 

   

 Devemos usar sempre a roupa 
limpa. 

   

 
 

 

Quando vou para as piscinas ando 
sempre descalço. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 Sempre que vou passear uso o 
chapéu. 

   



 

 

 

 

2. É muito importante cuidarmos da higiene do nosso corpo. Concordas com  a 
afirmação? Quando realizas a tua higiene corporal recorres a que 
utensílios?  
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

      
            

3. O maior órgão do corpo humano é a pele. Concordas com esta afirmação?  
____________________________________________________________ 
 

3.1. Sabes qual é a principal função da pele? 
____________________________________________________________ 

 
 

4. Lê a seguinte afirmação: Quando não temos cuidado com o nosso corpo e 
principalmente com a higiene da nossa pele podemos contrair algumas 
doenças. Para que isto não aconteça necessitamos de:  
 
(assinala com um X nas opções corretas) 
 
Tomar banho pelo menos uma vez por semana.______ 

      Andar descalço nas piscinas posso apanhar micoses nos pés.______ 

 Trocar de pente com os meus colegas não é correto pois, posso apanhar 
piolhos.______ 

 Utilizar protetor solar só quando vou à praia. _____ 

 Tomar banho só quando me apetecer.______ 

A falta de higiene corporal pode ser a causa da sarna e dos piolhos._____ 

 Utilizar sempre o protetor solar ou um bom hidratante para cuidar da minha 
pele. _____ 

 Quando lavo as mãos devo seca-las bem._____ 

 Os produtos que utilizo na minha higiene diária devem ser perfumados._____ 

 Após o banho, devo limpar bem entre os dedos dos pés para evitar contrair 
micoses_____ 

5. Quando faço a minha higiene diária preciso gastar muita água para ficar bem 
limpinho. Concordas com a afirmação anterior? Justifica a tua resposta. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
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