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Resumo 

 

O presente Relatório de Estágio da Prática de Ensino Supervisionada foi desenvolvido no 

âmbito da Unidade Curricular da Prática de Ensino Supervisionada integrada no curso de 

Mestrado em Educação Pré-Escolar e 1.º Ciclo do Ensino Básico, da Escola Superior de 

Educação, Comunicação e Desporto do Instituto Politécnico da Guarda, realizado no Jardim de 

Infância de Alfarazes, pertencente ao Agrupamento de Escolas da Sé e na Escola Básica do 

Bonfim, pertencente ao Agrupamento de Escolas Afonso de Albuquerque. 

Neste relatório encontram-se expressas as duas práticas de ensino desenvolvidas e a 

reflexão crítica das mesmas. Partindo destas práticas apresenta-se, no 3.º capítulo, um pequeno 

estudo empírico sobre a utilização do desenho infantil como forma de expressão e comunicação. 

Para a concretização deste estudo foi solicitado às crianças dos dois níveis de ensino a realização 

de um desenho. Metodologicamente foi realizada uma análise de conteúdo, tendo os desenhos 

sido divididos em categorias, que nos permitiram chegar a algumas conclusões.  

No final desta análise, verificou-se que as crianças realmente se expressam através do 

desenho, contudo de formas diferentes, dependendo do seu nível de desenvolvimento e dos 

estímulos que recebem do exterior, pois o desenho infantil surge espontaneamente na criança, 

mas só evolui se o contacto com esta expressão for preservado. 

 

 

Palavras-chave: Prática de Ensino Supervisionada; Desenho infantil; Educação Pré-Escolar; 1.º 

Ciclo do Ensino Básico. 
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Abstract 

 

The current Report of Internship in the Practice of Supervised Teaching was developed 

in the scope of  the Curricular Unit of “Practice of Supervised Teaching” integrated in the Master’s 

Degree in Preschool and first Cycle of Basic Education, from the Polytechnic Institute of Guarda’s 

School of Education, Communication and Sport, fulfilled in “Jardim de Infância de Alfarazes”, 

belonging to “Agrupamento de Escolas da Sé” and in “Escola Básica do Bonfim”, belonging to 

“Agrupamento de Escolas Afonso de Albuquerque”. 

 In this summary are expressed the two practices of teaching developed and the critical 

reflections on them. Taking those practices as a starting point, it is presented, in the third chapter, 

a small empiric study about the use of children’s drawings as a form of expression and 

communication. For the development of this study, the children of both levels of education, were 

asked to make a drawing. An analyses of content was then methodologically made, having the 

drawings divided into categories that allowed us to reach some conclusions.  

 At the end of said analyses, it was noted that children really do express themselves 

through those drawings, although throught various ways, depending on their level of development 

and the stimuli that they receive from the exterior because, the children’s drawings appear 

spontaneously but only prevail if the connection with this way of expression is preserved. 

 

Key words: Practice of Supervised Teaching; Preschool Teaching; First Cycle of Basic 

Education; Children’s Drawings. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relatório da Prática de Ensino Supervisionada 

ix 
 

Agradecimentos ...........................................................................................................................................iii 

Resumo ......................................................................................................................................................... v 

Abstract .................................................................................................................................................... zvii 

Índice de Figuras ......................................................................................................................................... xi 

Índice de Tabelas .......................................................................................................................................xiii 

Glossário ................................................................................................................................................... xvii 

 

Introdução ..................................................................................................................................... 1 

Capítulo I ....................................................................................................................................... 3 

1. Organização e Administração Escolar .................................................................................. 4 

1.1. Caraterização do meio envolvente ................................................................................ 4 

1.1.1. Caraterização da cidade da Guarda ........................................................................... 5 

1.1.1.1. Caraterização da Junta de Freguesia da Guarda ............................................ 6 

2. Caraterização do meio escolar da PES I e da PES II ............................................................. 7 

3. Caraterização do Jardim-de-Infância de Alfarazes................................................................ 8 

3.1. Organização da equipa educativa ................................................................................ 10 

3.2. Organização do tempo educativo/rotinas diárias ......................................................... 11 

3.3. Caracterização e organização do espaço educativo ..................................................... 12 

3.3.1. Descrição dos diferentes espaços ............................................................................ 14 

4. Caraterização socioeconómica e psicopedagógica do grupo ............................................... 18 

4.1. Caraterização psicopedagógica do grupo .................................................................... 18 

4.2. Caraterização Socioeconómica do grupo .................................................................... 21 

5. Caraterização da Escola Básica do Bonfim ......................................................................... 24 

5.1. Organização da equipa pedagógica ............................................................................. 26 

5.2. Organização do tempo ................................................................................................. 27 

5.3. Caracterização e organização do ambiente educativo ................................................. 28 

6. Caracterização Socioeconómica e Psicopedagógica da turma ............................................ 30 

6.1. Caraterização psicopedagógica da turma .................................................................... 30 

6.2. Caraterização socioeconómica da turma ..................................................................... 31 

Capítulo II ................................................................................................................................... 35 

1. Enquadramento da PES ....................................................................................................... 36 

2. A Prática de Ensino Supervisionada ................................................................................... 39 

3. Experiências de ensino e aprendizagem .............................................................................. 39 

3.1. Experiências de ensino e aprendizagem, desenvolvidas na educação pré-escolar ...... 40 

3.1.1. Área da Formação Pessoal e Social ......................................................................... 41 

3.1.2. Área de expressão e comunicação ........................................................................... 43 

3.1.2.1. Expressão Motora ........................................................................................ 44 

3.1.2.2. Expressão Dramática ................................................................................... 45 

3.1.2.3. Expressão Plástica ....................................................................................... 47 

3.1.2.4. Expressão Musical ....................................................................................... 49 

3.1.2.5. Domínio da linguagem oral e abordagem à escrita ..................................... 51 

3.1.2.6. Domínio da Matemática .............................................................................. 53 

3.1.3. Área do Conhecimento do Mundo .......................................................................... 55 

3.2. Reflexão final da PES no jardim-de-infância de Alfarazes ......................................... 57 

3.3. Experiências de ensino e aprendizagem, desenvolvidas no 1.º CEB .......................... 58 

3.3.1. Área do Português ................................................................................................... 60 

3.3.2. Área da Matemática ................................................................................................ 63 

3.3.3. Área do Estudo do Meio .......................................................................................... 65 

3.3.4. Área das Expressões ................................................................................................ 68 

3.3.4.1. Expressão e Educação Físico-Motora ......................................................... 69 

3.3.4.2. Expressão e Educação Musical ................................................................... 70 



Relatório da Prática de Ensino Supervisionada 

x 
 

3.3.4.3. Expressão e Educação Dramática ................................................................ 72 

3.3.4.4. Educação e Expressão Plástica .................................................................... 73 

3.4. Reflexão Final da PES no 1.º Ciclo do Ensino Básico na EB1 do Bonfim ................. 75 

Capítulo III .................................................................................................................................. 79 

1. Enquadramento teórico ....................................................................................................... 80 

1.1. O desenho infantil ....................................................................................................... 80 

1.1.1. O desenho infantil na perspetiva de Luquet ............................................................ 82 

1.1.2. Etapas do desenho infantil segundo Piaget ............................................................. 84 

1.1.2.1. Fases do desenvolvimento cognitivo segundo Piaget ................................. 88 

1.1.3. O desenho infantil na perspetiva de Lowenfeld ...................................................... 89 

1.1.4. O desenho infantil na perspetiva de Mèredieu ........................................................ 91 

1.1.5. O desenho infantil na perspetiva de Cox ................................................................. 92 

1.1.6. O desenho infantil na perspetiva de Iavelberg ........................................................ 92 

1.2. Reflexão sobre as fases do desenvolvimento infantil .................................................. 92 

1.2.1. Conceptual Change defendida por Susan Carey ..................................................... 94 

1.3. A expressão no desenho infantil .................................................................................. 95 

1.3.1. A proporcionalidade ................................................................................................ 95 

1.3.2. A cor ........................................................................................................................ 96 

2. Estudo empírico................................................................................................................... 98 

2.1. Descrição do estudo .................................................................................................... 98 

2.2. Identificação da temática e objetivos de estudo .......................................................... 99 

2.3. Participantes .............................................................................................................. 100 

2.4. Metodologia .............................................................................................................. 100 

2.5. Instrumentos .............................................................................................................. 102 

2.6. Locais de implementação .......................................................................................... 103 

2.7. Apresentação de resultados ....................................................................................... 104 

2.7.1. Proporcionalidade .................................................................................................. 105 

2.7.2. Detalhe .................................................................................................................. 109 

2.7.3. Transparência ........................................................................................................ 112 

2.7.4. Cor ......................................................................................................................... 113 

2.7.5. Motricidade ........................................................................................................... 117 

2.7.6. Intensão ................................................................................................................. 120 

2.8. Reflexão geral do estudo ........................................................................................... 122 

Conclusão .................................................................................................................................. 126 

Bibliografia ............................................................................................................................... 128 

Anexos......................................................................................................................................... 80 

Índice de Anexos ......................................................................................................................... 80 

 

 

 

 

 

 

 



Relatório da Prática de Ensino Supervisionada 

xi 
 

Índice de Figuras 

 

Figura 1: Jardim de Infância de Alfarazes ................................................................................... 8 

Figura 2: Salão polivalente .......................................................................................................... 9 

Figura 3: Zona de recreio ............................................................................................................. 9 

Figura 4: Planta da sala de atividades ........................................................................................ 12 

Figura 5: Quadro dos espaços .................................................................................................... 13 

Figura 6: Espaço da conversa/diálogo ....................................................................................... 14 

Figura 7: Mesa de atividades ..................................................................................................... 15 

Figura 8: Espaço do jogo simbólico ........................................................................................... 15 

Figura 9: Espaço da leitura ........................................................................................................ 16 

Figura 10: Espaço da expressão plástica .................................................................................... 16 

Figura 11: Espaço dos legos ...................................................................................................... 17 

Figura 12: Espaço dos jogos de mesa ........................................................................................ 17 

Figura 13: Espaço das novas tecnologias ................................................................................... 18 

Figura 14: Escola Básica do Bonfim ......................................................................................... 24 

Figura 15: Salão polivalente ...................................................................................................... 25 

Figura 16: Campo de futebol exterior ........................................................................................ 25 

Figura 17: Planta da sala do 1.º ano da EB1 do Bonfim ............................................................ 29 

Figura 18: Cartaz intitulado "Todos diferentes, todos iguais" ................................................... 42 

Figura 19: Desenho alusivo aos Direito das Crianças ................................................................ 43 

Figura 20: Apresentação da coreografia à comunidade escolar ................................................. 44 

Figura 21: Jogo dos sentimentos ................................................................................................ 46 

Figura 22: Teatro de fantoches .................................................................................................. 46 

Figura 23: Atividade de picotagem ............................................................................................ 48 

Figura 24: Realização de morais sobre os temas abordados ...................................................... 48 

Figura 25: Dança a pares............................................................................................................ 49 

Figura 26: Vista ao Conservatório de Música da Guarda .......................................................... 50 

Figura 27: Contacto com diferentes instrumentos musicais ...................................................... 50 

Figura 28: Exploração da história "Coração de mãe" ................................................................ 53 

Figura 29: Comboio das cores ................................................................................................... 55 

Figura 30: Experiência do vulcão .............................................................................................. 56 

Figura 31: Horta pedagógica ...................................................................................................... 56 

Figura 32: Criança a regar o "Ervinhas" .................................................................................... 57 

Figura 33: Percurso de prevenção rodoviária ............................................................................ 66 

Figura 34: coreografia de Natal ................................................................................................. 70 

Figura 35: Dramatização da história "Branca de Neve" ............................................................ 72 

Figura 36: Fantoche realizado através da técnica da dobragem ................................................. 74 

Figura 37: A "Maria Castanha" .................................................................................................. 74 

Figura 38: Realismo fracassado (criança de 4 anos) .................................................................. 82 

Figura 39: Realismo intelectual (criança de 6 anos) .................................................................. 83 

Figura 40: Proporcionalidade ..................................................................................................... 83 

Figura 41: Realismo visual ........................................................................................................ 84 

Figura 42: Garatuja desordenada (criança de 16 meses) ............................................................ 84 

Figura 43: Garatuja ordenada..................................................................................................... 85 

Figura 44: Homem girino (criança de 3 anos) ........................................................................... 85 

file:///C:/Users/Daniela/Desktop/pratica%20de%20ensino%20supervisionada%20final.docx%23_Toc484553118
file:///C:/Users/Daniela/Desktop/pratica%20de%20ensino%20supervisionada%20final.docx%23_Toc484553119
file:///C:/Users/Daniela/Desktop/pratica%20de%20ensino%20supervisionada%20final.docx%23_Toc484553120
file:///C:/Users/Daniela/Desktop/pratica%20de%20ensino%20supervisionada%20final.docx%23_Toc484553121
file:///C:/Users/Daniela/Desktop/pratica%20de%20ensino%20supervisionada%20final.docx%23_Toc484553122
file:///C:/Users/Daniela/Desktop/pratica%20de%20ensino%20supervisionada%20final.docx%23_Toc484553123
file:///C:/Users/Daniela/Desktop/pratica%20de%20ensino%20supervisionada%20final.docx%23_Toc484553124
file:///C:/Users/Daniela/Desktop/pratica%20de%20ensino%20supervisionada%20final.docx%23_Toc484553125
file:///C:/Users/Daniela/Desktop/pratica%20de%20ensino%20supervisionada%20final.docx%23_Toc484553126
file:///C:/Users/Daniela/Desktop/pratica%20de%20ensino%20supervisionada%20final.docx%23_Toc484553127
file:///C:/Users/Daniela/Desktop/pratica%20de%20ensino%20supervisionada%20final.docx%23_Toc484553128
file:///C:/Users/Daniela/Desktop/pratica%20de%20ensino%20supervisionada%20final.docx%23_Toc484553129
file:///C:/Users/Daniela/Desktop/pratica%20de%20ensino%20supervisionada%20final.docx%23_Toc484553130
file:///C:/Users/Daniela/Desktop/pratica%20de%20ensino%20supervisionada%20final.docx%23_Toc484553131
file:///C:/Users/Daniela/Desktop/pratica%20de%20ensino%20supervisionada%20final.docx%23_Toc484553132
file:///C:/Users/Daniela/Desktop/pratica%20de%20ensino%20supervisionada%20final.docx%23_Toc484553133
file:///C:/Users/Daniela/Desktop/pratica%20de%20ensino%20supervisionada%20final.docx%23_Toc484553134
file:///C:/Users/Daniela/Desktop/pratica%20de%20ensino%20supervisionada%20final.docx%23_Toc484553135
file:///C:/Users/Daniela/Desktop/pratica%20de%20ensino%20supervisionada%20final.docx%23_Toc484553136
file:///C:/Users/Daniela/Desktop/pratica%20de%20ensino%20supervisionada%20final.docx%23_Toc484553137
file:///C:/Users/Daniela/Desktop/pratica%20de%20ensino%20supervisionada%20final.docx%23_Toc484553138
file:///C:/Users/Daniela/Desktop/pratica%20de%20ensino%20supervisionada%20final.docx%23_Toc484553139
file:///C:/Users/Daniela/Desktop/pratica%20de%20ensino%20supervisionada%20final.docx%23_Toc484553140
file:///C:/Users/Daniela/Desktop/pratica%20de%20ensino%20supervisionada%20final.docx%23_Toc484553141
file:///C:/Users/Daniela/Desktop/pratica%20de%20ensino%20supervisionada%20final.docx%23_Toc484553142
file:///C:/Users/Daniela/Desktop/pratica%20de%20ensino%20supervisionada%20final.docx%23_Toc484553143
file:///C:/Users/Daniela/Desktop/pratica%20de%20ensino%20supervisionada%20final.docx%23_Toc484553144
file:///C:/Users/Daniela/Desktop/pratica%20de%20ensino%20supervisionada%20final.docx%23_Toc484553145
file:///C:/Users/Daniela/Desktop/pratica%20de%20ensino%20supervisionada%20final.docx%23_Toc484553146
file:///C:/Users/Daniela/Desktop/pratica%20de%20ensino%20supervisionada%20final.docx%23_Toc484553147
file:///C:/Users/Daniela/Desktop/pratica%20de%20ensino%20supervisionada%20final.docx%23_Toc484553148
file:///C:/Users/Daniela/Desktop/pratica%20de%20ensino%20supervisionada%20final.docx%23_Toc484553149
file:///C:/Users/Daniela/Desktop/pratica%20de%20ensino%20supervisionada%20final.docx%23_Toc484553150
file:///C:/Users/Daniela/Desktop/pratica%20de%20ensino%20supervisionada%20final.docx%23_Toc484553151
file:///C:/Users/Daniela/Desktop/pratica%20de%20ensino%20supervisionada%20final.docx%23_Toc484553152
file:///C:/Users/Daniela/Desktop/pratica%20de%20ensino%20supervisionada%20final.docx%23_Toc484553153
file:///C:/Users/Daniela/Desktop/pratica%20de%20ensino%20supervisionada%20final.docx%23_Toc484553154
file:///C:/Users/Daniela/Desktop/pratica%20de%20ensino%20supervisionada%20final.docx%23_Toc484553155
file:///C:/Users/Daniela/Desktop/pratica%20de%20ensino%20supervisionada%20final.docx%23_Toc484553156
file:///C:/Users/Daniela/Desktop/pratica%20de%20ensino%20supervisionada%20final.docx%23_Toc484553157
file:///C:/Users/Daniela/Desktop/pratica%20de%20ensino%20supervisionada%20final.docx%23_Toc484553158
file:///C:/Users/Daniela/Desktop/pratica%20de%20ensino%20supervisionada%20final.docx%23_Toc484553159
file:///C:/Users/Daniela/Desktop/pratica%20de%20ensino%20supervisionada%20final.docx%23_Toc484553160
file:///C:/Users/Daniela/Desktop/pratica%20de%20ensino%20supervisionada%20final.docx%23_Toc484553161


Relatório da Prática de Ensino Supervisionada 

xii 
 

Figura 45: Esquematismo (criança de 7 anos) ........................................................................... 86 

Figura 46: Realismo (distinção de géneros) ............................................................................... 87 

Figura 47: Pseudo Naturalismo .................................................................................................. 87 

Figura 48: Fase da Rabiscação ................................................................................................... 89 

Figura 49: Fase da Figuração Pré-esquemática .......................................................................... 90 

Figura 50: Figuração Esquemática (criança de 7 anos) ............................................................. 91 

Figura 51: A proporcionalidade ................................................................................................. 96 

Figura 52: Utilização da cor como forma decorativa ................................................................. 97 

Figura 53: Expressão de sentimentos através do desenho ......................................................... 97 

Figura 54: Aa – Proporcionalidade (criança de 4 anos) ........................................................... 105 

Figura 55: Bd – Proporcionalidade como forma de demonstrar sentimentos .......................... 106 

Figura 56: Bp – Proporcionalidade como forma de representação da realidade ...................... 107 

Figura 57: Bv – Proporcionalidade para representar a importância de um elemento .............. 108 

Figura 58: Ah – Detalhe no pré-escolar ................................................................................... 110 

Figura 59: Bq – Detalhe no 1.º CEB ........................................................................................ 110 

Figura 60: Bj – Transparência .................................................................................................. 112 

Figura 61: Ab – A cor no desenho de uma criança de 4 anos .................................................. 114 

Figura 62: Ac – A cor no pré-escolar ....................................................................................... 115 

Figura 63: Bz – A cor no 1.º CEB............................................................................................ 115 

Figura 64: Br – A cor ............................................................................................................... 116 

Figura 65: Bj – Motricidade no 1.º CEB .................................................................................. 118 

Figura 66: Bm – Motricidade no 1.º CEB ................................................................................ 119 

Figura 67: By – Imitação do desenho Bm por outra criança ................................................... 119 

Figura 68: Bk – O desenho como forma de expressão ............................................................ 121 

 

 

 

 

 

 
 

file:///C:/Users/Daniela/Desktop/pratica%20de%20ensino%20supervisionada%20final.docx%23_Toc484553162
file:///C:/Users/Daniela/Desktop/pratica%20de%20ensino%20supervisionada%20final.docx%23_Toc484553163
file:///C:/Users/Daniela/Desktop/pratica%20de%20ensino%20supervisionada%20final.docx%23_Toc484553164
file:///C:/Users/Daniela/Desktop/pratica%20de%20ensino%20supervisionada%20final.docx%23_Toc484553165
file:///C:/Users/Daniela/Desktop/pratica%20de%20ensino%20supervisionada%20final.docx%23_Toc484553166
file:///C:/Users/Daniela/Desktop/pratica%20de%20ensino%20supervisionada%20final.docx%23_Toc484553167
file:///C:/Users/Daniela/Desktop/pratica%20de%20ensino%20supervisionada%20final.docx%23_Toc484553168
file:///C:/Users/Daniela/Desktop/pratica%20de%20ensino%20supervisionada%20final.docx%23_Toc484553169
file:///C:/Users/Daniela/Desktop/pratica%20de%20ensino%20supervisionada%20final.docx%23_Toc484553170
file:///C:/Users/Daniela/Desktop/pratica%20de%20ensino%20supervisionada%20final.docx%23_Toc484553171
file:///C:/Users/Daniela/Desktop/pratica%20de%20ensino%20supervisionada%20final.docx%23_Toc484553172
file:///C:/Users/Daniela/Desktop/pratica%20de%20ensino%20supervisionada%20final.docx%23_Toc484553173
file:///C:/Users/Daniela/Desktop/pratica%20de%20ensino%20supervisionada%20final.docx%23_Toc484553174
file:///C:/Users/Daniela/Desktop/pratica%20de%20ensino%20supervisionada%20final.docx%23_Toc484553175
file:///C:/Users/Daniela/Desktop/pratica%20de%20ensino%20supervisionada%20final.docx%23_Toc484553176
file:///C:/Users/Daniela/Desktop/pratica%20de%20ensino%20supervisionada%20final.docx%23_Toc484553177
file:///C:/Users/Daniela/Desktop/pratica%20de%20ensino%20supervisionada%20final.docx%23_Toc484553178
file:///C:/Users/Daniela/Desktop/pratica%20de%20ensino%20supervisionada%20final.docx%23_Toc484553179
file:///C:/Users/Daniela/Desktop/pratica%20de%20ensino%20supervisionada%20final.docx%23_Toc484553180
file:///C:/Users/Daniela/Desktop/pratica%20de%20ensino%20supervisionada%20final.docx%23_Toc484553181
file:///C:/Users/Daniela/Desktop/pratica%20de%20ensino%20supervisionada%20final.docx%23_Toc484553182
file:///C:/Users/Daniela/Desktop/pratica%20de%20ensino%20supervisionada%20final.docx%23_Toc484553183
file:///C:/Users/Daniela/Desktop/pratica%20de%20ensino%20supervisionada%20final.docx%23_Toc484553184
file:///C:/Users/Daniela/Desktop/pratica%20de%20ensino%20supervisionada%20final.docx%23_Toc484553185


Relatório da Prática de Ensino Supervisionada 

xiii 
 

Índice de Tabelas 

 

Tabela 1: Rotina diária ............................................................................................................... 11 

Tabela 2: Recursos materiais da Escola EB1 do Bonfim ........................................................... 26 

Tabela 3: Horário da turma A1 da EB1 do Bonfim ................................................................... 27 

Tabela 4: Atividades de Enriquecimento Curricular .................................................................. 28 

Tabela 5: Aproveitamento dos alunos na Área do Português .................................................... 62 

Tabela 6: Aproveitamento dos alunos na Área da Matemática .................................................. 64 

Tabela 7: Aproveitamento dos alunos na Área do Estudo do Meio ........................................... 68 

Tabela 8: Aproveitamento dos alunos na Área das Expressões ................................................. 75 

Tabela 9: As fases do desenho infantil, tendo em conta vários autores ..................................... 81 

Tabela 10: Estádios de desenvolvimento cognitivo segundo Piaget .......................................... 88 

Tabela 11:Análise geral dos conteúdos .................................................................................... 104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relatório da Prática de Ensino Supervisionada 

xv 
 

Índice de Gráficos 

 

Gráfico 1 - Distribuição das crianças de acordo com o seu género ............................................ 21 

Gráfico 2 - Distribuição das crianças de acordo com a sua idade .............................................. 22 

Gráfico 3 - Distribuição das crianças de acordo com o número de irmãos ................................ 22 

Gráfico 4 - Distribuição do número de pais de acordo com as habilitações literárias ................ 23 

Gráfico 5 - Distribuição do número de pais de acordo com as suas profissões ......................... 23 

Gráfico 6 - Distribuição dos alunos de acordo com o género .................................................... 32 

Gráfico 7 - Distribuição dos alunos de acordo com as idades .................................................... 32 

Gráfico 8 - Distribuição dos alunos de acordo com o número de irmãos .................................. 33 

Gráfico 9 - Distribuição do número de pais de acordo com as habilitações literárias ................ 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Daniela/Documents/Relatório%20PES%20(TESE).docx%23_Toc475479189
file:///C:/Users/Daniela/Documents/Relatório%20PES%20(TESE).docx%23_Toc475479190
file:///C:/Users/Daniela/Documents/Relatório%20PES%20(TESE).docx%23_Toc475479191
file:///C:/Users/Daniela/Documents/Relatório%20PES%20(TESE).docx%23_Toc475479192
file:///C:/Users/Daniela/Documents/Relatório%20PES%20(TESE).docx%23_Toc475479193
file:///C:/Users/Daniela/Documents/Relatório%20PES%20(TESE).docx%23_Toc475479194
file:///C:/Users/Daniela/Documents/Relatório%20PES%20(TESE).docx%23_Toc475479195
file:///C:/Users/Daniela/Documents/Relatório%20PES%20(TESE).docx%23_Toc475479196
file:///C:/Users/Daniela/Documents/Relatório%20PES%20(TESE).docx%23_Toc475479197


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relatório da Prática de Ensino Supervisionada 

xvii 
 

Glossário 

 

AEC – Atividades de Enriquecimento Curricular 

BMEL- Biblioteca Municipal da Guarda 

CAF – Componente de Apoio à Família 

CERCIG – Cooperativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados da Guarda 

CFAD – Centro de Formação Assistência e Desenvolvimento da Guarda 

EB – Escola Básica 

ESECD – Escola Superior de Educação Comunicação e Desporto 

GM- Geometria e Medida 

IPG – Instituto Politécnico da Guarda 

IPSS – Instituição Particular de Solidariedade Social 

JI – Jardim de Infância 

LBSE – Lei de Bases do Sistema Educativo 

ME – Ministério da Educação 

NO – Números e Operações 

OCEPE – Orientações Curriculares Para a Educação Pré-Escolar 

OTD – Organização e Tratamento de Dados 

PES – Prática de Ensino Supervisionada 

PNEP – Programa Nacional do Ensino do Português 

PPEB – Programa de Português do Ensino Básico 

TMG – Teatro Municipal da Guarda 

UC – Unidade Curricular 

VICEG – Via de Circulação Externa da Guarda 

1.º CEB – 1.º Ciclo do Ensino Básico 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relatório da Prática de Ensino Supervisionada 

1 
 

Introdução 

 

A elaboração deste relatório de estágio surge no âmbito da Unidade Curricular de Prática 

de Ensino Supervisionada I e II (PES I e PES II), do curso de Mestrado em Educação Pré-Escolar 

e Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico (1.º CEB), a funcionar na Escola Superior de Educação, 

Comunicação e Desporto (ESECD), do Instituto Politécnico da Guarda (IPG). Nele destacamos a 

nossa prática ao nível do Pré-Escolar (PES I) e do 1.º CEB (PES II), assim como o nosso estudo 

empírico, no qual nos debruçamos sobre a temática do desenho infantil como forma de expressão 

e comunicação. 

De acordo com o Art. 20º do Decreto-Lei nº 79/2014, de 14 de maio, é conferido o grau 

de mestre aos estudantes do Mestrado em Educação Pré-Escolar e 1.º CEB que adquiram 

aprovação em todas as Unidades Curriculares (UC) e que apresentem e defendam, em ato público, 

o relatório da PES. Esta prática, tendo como base as aprendizagens adquiridas ao longo da 

licenciatura e do mestrado, possibilitou-nos um primeiro contacto com a realidade profissional, 

fomentando o nosso desenvolvimento, a nível das metodologias e das estratégias a utilizar com 

as crianças de diferentes níveis de ensino, sempre no intuito de que as mesmas adquirissem 

aprendizagens significativas. 

A PES mostrou ser fundamental, uma vez que através dela pudemos contactar com a 

realidade do ensino, proporcionando-nos momentos de interação com as crianças, e com os 

profissionais educativos (educadores, professores e auxiliares), que nos transmitiram os seus 

conhecimentos e metodologias de trabalho, ganhando desta forma uma experiência profissional, 

supervisionada e orientada, pelas educadoras e professoras cooperantes, que nos auxiliaram nesta 

nova realidade. Por outro lado, possibilitou-nos a melhoria das nossas práticas uma vez que os 

feedbacks e as observações, de profissionais experientes, nos levaram a melhorar o nosso processo 

de formação, pois tal como refere Arends (1995, cit. Porteiro, 2014, p. 1) aprender a escutar 

cuidadosamente e a identificar pistas subtis nos professores experientes, constitui uma 

competência importante para aqueles que estão a aprender a ensinar. 

A PES I realizou-se no Pré-Escolar, com um grupo de crianças de 4 anos, que decorreu 

no Jardim de Infância (JI) de Alfarazes pertencente ao Agrupamento de Escolas da Sé, 

posteriormente, a PES II decorreu no 1.º CEB, numa turma do 1.º ano da Escola Básica (EB1) do 

Bonfim pertencente ao Agrupamento de Escolas de Afonso de Albuquerque, ambas pertencentes 

à cidade da Guarda. 

Este documento tem o intuito de apresentar a informação relevante relativa à nossa 

prática, procurando exemplificar o trabalho realizado nos dois níveis de ensino 
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supramencionados, tendo em conta as competências adquiridas ao longo da nossa formação, e a 

opinião de autores, que se debruçaram sobre assuntos relacionados com a prática educativa. 

Assim, o presente relatório encontra-se organizado em conta três capítulos. 

O capítulo I, referente ao Enquadramento Institucional, diz respeito à caraterização 

psicopedagógica e socioeconómica dos grupos onde decorreram os estágios, bem como à 

caraterização do meio envolvente de ambos os estabelecimentos educativos. De uma forma geral 

será apresentada uma pequena apresentação do meio que envolve as duas instituições, bem como 

dos próprios recursos (materiais e humanos) que cada uma disponibiliza. 

No capítulo II é descrito o caminho percorrido ao nível da PES I e II. Desta forma, 

começamos por definir o contexto legal da PES, uma vez que esta tem sofrido alterações ao longo 

dos anos. Neste ponto faremos referência à forma como as atividades foram planeadas, colocadas 

em prática e avaliadas, nos diferentes níveis de ensino, partindo dos conteúdos e objetivos 

delineados nos documentos orientadores e reguladores, para a educação pré-escolar (OCEPE) e 

para o 1.º CEB (Programas e Metas curriculares). No final da descrição de cada PES terá lugar 

uma reflexão crítica, sobre a prática, as metodologias, as estratégias utilizadas e os conhecimentos 

adquiridos. 

Para finalizar, no capítulo III é realizado um estudo empírico, relativamente ao desenho 

infantil como forma de expressão e compreensão do mundo. Este tema surgiu devido ao facto de, 

ao longo da PES, termos verificado que as crianças, não tendo adquirido ainda a competência da 

leitura e da escrita, se expressavam através do desenho. Assim, decidimos observar alguns 

desenhos da autoria das próprias crianças para que, a partir da análise dos mesmos, e tendo em 

conta posição de diferentes autores, pudéssemos verificar se, e de que modo, a criança utiliza o 

desenho como forma de expressão e comunicação, e se a idade em que as mesmas se encontram, 

origina alterações nas características dos desenhos que realizam. 

Para isso, foi realizado um pequeno enquadramento teórico acerca da importância do 

desenho infantil para a criança, diferenciando as suas fases de desenvolvimento, tendo em conta 

alguns autores de referência sobre o assunto diferentes autores. Os desenhos das crianças foram 

posteriormente analisados e categorizados utilizando uma metodologia qualitativa, que teve por 

base a análise de conteúdo preconizada por Bardin (1997), com vista a chegar a alguns resultados 

que, embora não conclusivos, nos levam a pensar que o desenho é para a criança uma forma de 

expressão, independentemente das caraterísticas, que a mesma integre no desenho. 

No final foram ainda incluídos a reflexão geral, as referências bibliográficas, que serviram 

de apoio à elaboração de todo este relatório e dos respetivos anexos, que permitem uma melhor 

compreensão de todo o processo de trabalho.
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Capítulo I  

Enquadramento institucional
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1. Organização e Administração Escolar 

 

A organização do Sistema Educativo, regida pela Lei de Bases do Sistema Educativo 

(LBSE) (Lei n.º 85/2009 de 27 de agosto, art.º 1.º), determina que o mesmo integra a educação 

pré-escolar (dos 3 aos 6 anos) e a educação escolar (1.º, 2.º e 3.º CEB e ensino secundário), sendo 

estas consideradas como um complemento à ação educativa da família, com a qual estabelece 

uma relação de complementaridade. 

A nossa Prática de Ensino Supervisionada (PES) decorreu em duas instituições distintas. 

A PES I foi realizada no Jardim-de-Infância (JI) de Alfarazes, entre o dia 24 de fevereiro e o dia 

9 de junho de 2015, com um grupo de crianças com idades compreendidas entre os 4 e os 5 anos. 

A PES II decorreu na Escola Básica do Bonfim, entre o dia 6 de outubro e o dia 29 de janeiro de 

2016, com uma turma de 1.º ano (6-7 anos). 

De seguida iremos apresentar uma caraterização do meio envolvente das duas instituições 

bem como as suas respetivas caraterizações. Por considerarmos de extrema importância conhecer 

o grupo/turma, para que a nossa prática ocorra da melhor forma, neste capítulo será ainda efetuada 

uma caraterização socioeconómica e psicopedagógica dos respetivos grupos. 

 

1.1. Caraterização do meio envolvente 

 

O objetivo do Sistema Educativo prende-se com o desenvolvimento global e harmonioso 

da personalidade (M.E., 1997, p.13), assegurando uma educação que permita uma formação total, 

global e integral da criança, a partir da descoberta e desenvolvimento dos seus interesses e 

capacidades. 

Neste contexto, a escola é considerada de extrema importância na construção da 

personalidade da criança, contribuindo para o conhecimento e desenvolvimento da mesma, sendo 

que também a família e o meio envolvente devem permanecer em sintonia, com o objetivo de 

contribuir para uma adequada formação, que leve o aluno a integrar-se na sociedade, tendo em 

conta os seus valores e costumes (Arroteia, 2008). 

A aprendizagem surge, assim, como um processo cognitivo, que se estabelece entre o ser 

humano e o meio que o envolve, tal como defendem as teorias behavioristas (Monteiro & Ferreira, 

2010). Segundo estas teorias, a aprendizagem está inteiramente ligada aos estímulos que o 

indivíduo recebe do meio envolvente, originando melhorias, aquando da existência de reforços 

positivos e de um meio que lhe proporcione os instrumentos necessários à sua aprendizagem. Por 

outro lado, se os estímulos forem escassos e não estiverem presentes os recursos necessários para 
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a aquisição de conhecimentos, acaba por se desencadear, no ser humano, desmotivação e, 

consequentemente, a impossibilidade de aquisição de aprendizagens. 

Desta forma, é importante conhecer a escola e o meio envolvente, de modo a proporcionar 

aprendizagens que se interliguem com a comunidade, com o objetivo de desenvolver na criança 

o gosto pelo conhecimento e a aquisição de aprendizagens significativas e diversificadas. 

 

1.1.1. Caraterização da cidade da Guarda 

 

O concelho da Guarda1 situa-se no interior da região beirã, entre o Planalto Guarda-

Sabugal e a Serra da Estrela. Ao longo dos 712,11 km2 de área, a Guarda apresenta cursos de água 

de extrema importância como os rios Mondego, Zêzere e Côa. Geograficamente, este concelho 

confina a nascente com os concelhos de Pinhel, Almeida e Sabugal, a sul com Belmonte e 

Covilhã, e finalmente, a poente, com Manteigas, Gouveia e Celorico da Beira. 

A 27 de novembro de 1199, foi concedido, o foral, à cidade da Guarda, por D. Sancho I, 

“o Povoador”, com o propósito de trazer mais população para defender este território de possíveis 

invasões, recebendo em troca regalias e terras para cultivar, iniciando-se, no século seguinte, a 

construção da linha fortificada que cobriu esta região. 

Hoje em dia, a Guarda é capital de Distrito e de acordo com os Censos de 2011, citados 

pela página online do Município, este concelho acolhe um total de 42 541 habitantes, sendo em 

extensão, um dos maiores concelhos de Portugal, abrangendo 43 freguesias e 14 municípios. 

Conhecida como a cidade dos 5 F’s; Forte – pela dureza do granito, caraterística da sua 

paisagem e devido ao seu sistema defensivo que outrora foi erguido e ainda prevalece nos dias 

que decorrem; Farta – devido aos seus vales férteis e cursos de água que sustentam os habitantes 

desta cidade e pela diversificada gastronomia; Fria – derivado ao seu clima montanhoso; Fiel – 

resultado da recusa, por parte de Álvaro Gil Cabral, alcaide-mor do castelo, em entregar as chaves 

da cidade ao rei de Castela e pelas caraterísticas das gentes beirãs, integras, hospitaleiras e 

honestas; Formosa – pelos seus monumentos, praças, jardins, ruas e vielas. 

Tendo em consideração o seu posicionamento geográfico, Neves (2014) refere que a 

cidade da Guarda se encontra na vertente oriental da Serra da Estrela, limitada a norte pelo distrito 

de Bragança, a sul pelo distrito de Castelo Branco, a oeste pelos distritos de Viseu e Coimbra e a 

este pela Espanha, atingindo no seu ponto mais alto, uma altitude de 1056 metros, na Torre de 

Menagem. 

                                                           
1 A cidade da Guarda. http://www.mun-guarda.pt/Portal/concelho.aspx. Consultado a 19/11/2016 
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A boa posição geográfica e a confluência das três maiores bacias hidrográficas 

portuguesas (rios Mondego, Douro e Tejo) conferem à mesma a particularidade de facilitarem a 

vida dos habitantes, devido às condições climáticas e à diversidade de recursos. 

Cada vez mais se demonstra a importância da educação, para o desenvolvimento deste 

concelho e, por essa razão, dispõe de um variadíssimo leque de opções a este nível, desde os 

primeiros anos de idade (infantários), passando pela formação profissional (escolas profissionais), 

até ao ensino superior (IPG). 

Desta forma, a cidade da Guarda dispõe de uma rede educativa que engloba, desde 2013, 

dois mega agrupamentos, o Agrupamento de Escolas da Sé, do qual fazem parte a escola 

secundária da Sé, a EB 2, 3 Carolina Beatriz Ângelo (escola da Sequeira) e a EB 2, 3 de São 

Miguel, bem como dezoito escolas do 1.º CEB e dezassete Jardins de Infância, e o Agrupamento 

de Escolas Afonso de Albuquerque, que engloba o antigo Liceu, a EB 2, 3 de Santa Clara, onze 

escolas do 1.º CEB e sete Jardins de Infância (Neves, 2014). 

Por outro lado, segundo a mesma autora, relativamente ao ensino particular e cooperativo, 

na cidade encontra-se a Escola Regional Dr. José Dinis da Fonseca. Para além deste há, ainda, 

creches e Jardins de Infância de Instituições Particulares e Instituições Particulares de 

Solidariedade Social, as denominadas IPSS, como a ADM Estrela, a fundação João Bento 

Raimundo, o Centro de Formação Assistência e Desenvolvimento da Guarda (CFAD), a 

Cooperativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados da Guarda (CERCIG), entre 

outras. 

A par disso, é de salientar que a cidade da Guarda nos oferece uma riqueza de natureza 

cultural, destacando a Biblioteca Municipal Eduardo Lourenço (BMEL), a Quinta da Maunça, o 

Teatro Municipal da Guarda (TMG), o Museu da Guarda, o POLIS, o Pavilhão desportivo de S. 

Miguel, as Piscinas e o Estádio Municipal, entre outros, que se articulam com as diferentes 

escolas, com a finalidade de tornar as aprendizagens mais significativas, profícuas e em integração 

com o meio envolvente. 

 

1.1.1.1. Caraterização da Junta de Freguesia da Guarda 

 

No decorrer do Mestrado em Educação Pré-Escolar e Ensino do 1.º Ciclo do Ensino 

Básico, foi-nos possível contactar com os diferentes níveis de ensino através de estágios, 

realizados no JI de Alfarazes e na Escola Básica do Bonfim, ambas situadas na antiga freguesia 

da Sé, uma das três freguesias que compunham esta cidade, até 2013, ano em que todas ficaram 

agregadas, dando origem à freguesia da Guarda, pela Lei 11-A de 2013 de 28 de janeiro. A 
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freguesia da Guarda2 apresenta uma área territorial de 40 km2 e uma população recenseada de 26 

mil habitantes. Esta engloba o centro urbano, a zona histórica e a envolvente urbana e rural 

(Alfarazes, Galegos, Monte Barro, Quintazinha do Mouratão, Sequeira, Carapito, Cabreira, 

Zambito e Coviais de Baixo. Pela sua dimensão e importância que a mesma detém no concelho 

da Guarda, é nesta freguesia que se localizam os principais serviços públicos, as principais 

associações empresariais e representativas dos setores associativos. 

 

2. Caraterização do meio escolar da PES I e da PES II 

 

Como já foi referido, os dois estabelecimentos de ensino onde foi realizada a nossa PES, 

o Jardim De Infância de Alfarazes e a EB1 do Bonfim, situam-se na cidade da Guarda e ambos 

apresentam infraestruturas favoráveis a aprendizagens significativas e diversificadas, uma vez 

que disponibilizam diferentes materiais e recursos que auxiliam os educadores/professores nas 

suas práticas. Referindo Fernandes (2009, s/p): 

as escolas são instituições imprescindíveis para o desenvolvimento e 

para o bem-estar das pessoas, das organizações e das sociedades. É 

nas escolas que a grande maioria das crianças e dos jovens aprendem 

uma diversidade de conhecimentos e competências que dificilmente 

poderão aprender noutros contextos. Por isso mesmo elas têm que 

desempenhar um papel fundamental e insubstituível na consolidação 

das sociedades democráticas baseadas no conhecimento, na justiça 

social, na igualdade, na solidariedade e em princípios sociais e éticos 

irrepreensíveis.  

 

Neste sentido, conclui-se que, o meio escolar é de extrema importância, na medida em 

que influencia as práticas e, consequentemente, as aprendizagens de cada aluno, tendo em conta 

as normas da sociedade, para que se formem adultos capazes de participar ativamente, no meio 

onde se inserem. Assim, no seguinte ponto iremos proceder à caraterização do JI de Alfarazes e 

à EB1 do Bonfim, locais onde foram efetuadas as PES. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Freguesia da Guarda. http://www.freguesiadaguarda.pt/page?nocache=0.281&pageid=a0G2000000sEBi1EAG. 

Consultado a 19/11/2016 
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3. Caraterização do Jardim-de-Infância de Alfarazes 

 

No ano letivo 2014/2015, de acordo com o seu regulamento interno, facultado pela 

educadora cooperante, o JI de Alfarazes (Figura 1) completou o seu décimo ano de funcionamento 

desde que as instalações foram transferidas para o Bairro de Nossa Senhora dos Remédios.  

Este bairro ergueu-se, pela aglomeração de pequenas habitações, há cerca de vinte e nove 

anos e carateriza-se pela proximidade, a oeste, da Escola Secundária da Sé, e, a este, pelas Piscinas 

Municipais da Guarda e pela superfície comercial “Intermachê” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com o mesmo documento, esta instituição dispõe de uma ótima acessibilidade 

a qualquer ponto da cidade devido à Via de Circulação Externa da Guarda (VICEG), que envolve 

quase a totalidade do bairro. O JI encontra-se sediado no edifício onde se encontra também a 

creche “O Castelo”, concluída em julho de 2006. 

Este estabelecimento pertence à rede pública do Ministério da Educação (ME) e está 

inserido no Agrupamento de Escolas da Sé. No ano em que nos encontrávamos a realizar PES I 

frequentavam o JI 42 crianças com idades compreendidas entre os 3 e os 5 anos. 

O JI de Alfarazes é constituído por dois pisos. Na “cave” do JI encontra-se uma 

arrecadação para o material pedagógico e de desgaste rápido; uma arrecadação para produtos e 

equipamentos de limpeza e um salão de atividades, utilizado durante o ano letivo nas atividades 

de expressão motora, dramática e festas, sendo que este é um espaço comum à creche “o Castelo”. 

No 1.º piso, onde decorreram a maioria das atividades, encontram-se um hall de entrada, um 

gabinete de direção, um salão polivalente (figura 2) onde decorreram as aulas de expressão 

dramática e de expressão físico-motora, por ser um local mais amplo e com maior espaço, o que 

permitia ao grupo realizar as atividades de forma mais segura. Neste espaço, decorriam ainda as 

Figura 1: Jardim de Infância de Alfarazes 

Fonte: Própria 
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festas do JI, sendo também aqui feito o acolhimento das crianças pela Componente de Apoio à 

Família (CAF). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste piso situam-se ainda três salas de atividades, uma para as crianças de 3/4 anos, outra 

para as crianças de 4/5 anos, e uma terceira onde se encontram as crianças de 5/6 anos; uma sala 

de vídeo/informática; uma sala para as educadoras; um refeitório; uma casa de banho para adultos 

e adaptada para pessoas com limitações motoras e um amplo corredor de acesso a todas as 

divisões. Importa ainda referir que em todas as salas de atividade se encontram instalações 

sanitárias individuais, utilizadas para as rotinas diárias das crianças. 

No exterior da instituição, encontra-se uma zona de recreio (figura 3), na fachada do 

edifício, destinada às crianças mais crescidas, com uma zona de areia e outra com piso antichoque, 

onde se encontram um escorrega e dois baloiços. Na lateral direita do edifício existe um espaço 

exterior adjacente à sala dos 3/4 anos, com uma zona de relva sintética e outra com piso 

antichoque, onde existe uma casinha de brincar; um escorrega e um baloiço com quatro acentos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Salão polivalente 

Fonte: Própria 

Figura 3: Zona de recreio 

Fonte: Própria 
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No que diz respeito às condições físicas do JI, podemos referir que são muito boas, 

relativamente ao arejamento, luz natural e artificial, aquecimento e segurança, possuindo alarme, 

luzes internas de sinalização permanente e extintores de incêndio. No entanto, durante o verão, 

com o calor e altas temperaturas, as salas dos 4/5 anos e dos 5/6 anos tornam-se excessivamente 

quentes por não existirem persianas que bloqueiem a entrada do sol. 

A par disso, é importante ainda salientar a necessidade de manutenção dos corredores, 

devido à água que cai do teto, bem como na sala dos alunos mais crescidos, devido a infiltrações 

que são visíveis numa das janelas, nos períodos de chuva intensa.  

Importa ainda referir que o JI de Alfarazes recebeu um número considerado de novos 

equipamentos, destacando-se um telefone; um televisor; um videogravador; um leitor de DVD; 

três radiogravadores; cinco computadores e três impressoras, tendo a Fundação DELTA Cafés, 

oferecido ainda um frigorífico de duas portas; um forno elétrico; um micro-ondas; uma placa 

elétrica; uma batedeira e uma tostadeira elétrica, como resposta, ao pedido das educadoras, 

aquando a inauguração das novas instalações. 

 

3.1. Organização da equipa educativa 

 

No ano letivo de 2014/2015 em que realizámos a nossa PES nesta instituição, a equipa 

pedagógica era constituída por três educadoras do Quadro de Agrupamento de Escolas da Sé, 

assegurando os grupos de 3/4 anos, 4/5 anos/ e 5/6 anos, respetivamente. Neste JI encontrava-se 

ainda colocada uma educadora de apoio. Para além das educadoras que asseguram as três salas 

de atividade encontra-se, ainda, em cada sala uma assistente operacional, uma pertencente ao 

quadro do ME e as restantes aos recursos humanos da Câmara Municipal da Guarda. 

A CAF é assegurada por três assistentes técnicas e uma assistente operacional que 

desempenham funções de animadoras. É importante ainda contar com o apoio das famílias, pois 

são partes integrantes do ensino e, por essa razão, na reunião de pais/encarregados de educação, 

que se realizou no início do ano letivo, foram eleitos três representantes de pais, um por cada sala. 

A estes compete a participação na resolução de problemas relacionados com o funcionamento do 

JI e a articulação entre os vários agentes de Educação. 
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3.2. Organização do tempo educativo/rotinas diárias 

 

De acordo com as Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar (OCEPE)3 as 

crianças, desde tenra idade, devem ter contacto com as chamadas rotinas, que se caraterizam pela 

repetição de acontecimentos ao longo do dia, permitindo ao grupo conhecer e desenvolver a noção 

de tempo. Contudo, esta organização deve ser flexível, podendo ser alterada, tendo em 

consideração as necessidades das crianças e do educador (ME, 1997) 

Na opinião de Lage (2010) as atividades de rotina fazem com que a criança se sinta mais 

segura, uma vez que a mesma, ao longo do tempo, vai conseguindo perceber e diferenciar os 

diferentes momentos diários. De acordo com as OCEPE (ME, 1997), as rotinas são um elemento 

importante na educação pré-escolar uma vez que levam a criança a compreender que o dia tem 

uma determinada sucessão de acontecimentos, planeada pelo educador, alguns deles repetidos ao 

longo do dia, possibilitando à criança ter noção do que pode fazer nos diferentes momentos e 

prever a sua sucessão, tendo em conta a liberdade de propor modificações (ME,1997, p.40). 

Neste seguimento, também Moufarda (2014, p.23) considera que a aplicação de rotinas 

leva a criança a desenvolver a sua autonomia, ao mesmo tempo que a ajuda a tornar-se mais 

responsável, aprendendo a ser, a estar, e a fazer. 

Embora a rotina fomente um ambiente estável e previsível, como foi referido 

anteriormente, é possível que sofra alterações, podendo, portanto, considerar-se flexível. Ao 

longo da nossa PES, observámos que existiam momentos que se repetiam ao longo do dia, 

possibilitando-nos assim refletir, na tabela que se segue, a rotina da instituição. 

 

Tabela 1: Rotina diária 

Fonte: Própria 

Horas Atividades Local 

9h00 – 10h00 Jogos de Mesa Mesa de atividades 

10h00 – 10h15 Higiene Casa de Banho 

10h15 – 10h45 Lanche da manhã Refeitório 

10h45 – 11h00 Reunião  Espaço do diálogo 

11h00-12h00 Atividades orientadas Espaço do diálogo/mesa de atividades 

12h00 – 14h00 Almoço Refeitório/ Salão polivalente ou exterior 

14h00 – 14h15 Reunião  Espaço do diálogo 

14h15 – 15h00 Atividades orientadas Espaço do diálogo/mesa de atividades 

15h00 – 15h45 Espaços Sala de atividades 

15h45 – 16h00 Higiene Casa de banho 

                                                           
3Embora se tenham consultado as OCEPE homologadas em 1997, por terem sido as utilizadas na nossa PES I, no ano 

letivo 2016/2017 foram aprovadas novas OCEPE, pelo ME. 
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3.3. Caracterização e organização do espaço educativo 

 

No que concerne à organização espacial, as OCEPE (ME, 1997) reiteram que embora a 

diversidade de materiais existentes em cada espaço da sala possa ser diversificado, a forma como 

estes se encontram organizados são essenciais para o sucesso educativo do grupo. Desta forma, é 

essencial que o educador conheça, à partida, o grupo com o qual irá trabalhar, bem como as 

aprendizagens que se esperam que cada criança alcance para que, desta forma, a organização 

espacial esteja adequada, permitindo a cada criança explorar, conhecer e aprender. 

Neste sentido, a sala de atividades influencia a aprendizagem de cada criança, uma vez 

que é esta que remete para o que é ou não possível executar no interior da mesma, sendo que este 

espaço deve permitir às crianças aprenderem com as suas próprias ações, terem espaço para se 

movimentar, poderem construir, escolher, criar, espalhar, edificar, experimentar, fingir, 

trabalhar com os amigos, trabalhar sozinhas e em pequenos e grandes grupos (Porteiro, 2014, p. 

17). 

É possível verificar que todas as salas de educação pré-escolar se encontram organizadas, 

tendo em conta áreas distintas, que todas as crianças conhecem. Essas áreas permitem à criança, 

segundo Silva (2014), explorar a sala e os diferentes jogos, de forma autónoma, tendo em conta 

o local escolhido e as regras que é necessário seguir enquanto se encontra em determinada área, 

aumentando assim a autonomia, a expressão e responsabilização e permitindo aprendizagens 

significativas, realizadas pelas próprias crianças, uma vez que estas são agentes ativos na procura 

e na aquisição de conhecimentos. 

No que concerne à organização espacial, a sala (figura 4) encontra-se dividida em 

diferentes áreas/espaços bem sinalizadas que permitem, como já referido, às crianças desfrutar 

das mesmas de forma segura, tendo em conta as regras e o número de elementos que é permitido 

em cada uma delas, levando-as a compreender que é necessário partilhar e respeitar os restantes 

colegas, para que todos possam usufruir de cada um dos espaços. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: 

 

1 – Porta                              12 – espaço da oficina 

2 – Computador                  13 – Espaço da 

construção 

3 – Colunas          14 – Espaço da leitura 

4 – Mesa           15 – Estante com livros 

5 – Cadeiras          16 – Espaço do diálogo 

6 – Ecopontos           17 – Marcações diárias 

7 – Casa de banho          18 – Estante 

8 – Espaço do jogo          19 – Estante de expressão              

simbólico                                     plástica 

9 – Cerca           20 – Estante de jogos de 

mesa 

10 – Estante           21 – Mesa de atividades  

11 – Cavalete de pintura 

Figura 4: Planta da sala de atividades 

Fonte: Própria 
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Na sala do grupo dos 4 anos, é possível diferenciar oito espaços distintos, onde é 

permitido às crianças brincar individualmente ou em grupo, sendo eles “o espaço da 

conversa/diálogo”, “a mesa de atividades”, “o espaço do jogo simbólico”, “o espaço da leitura”, 

“o espaço da expressão plástica”, “o espaço das construções”, que é composto pela “oficina”, pelo 

“castelo da princesa” e pelos “legos”, “o espaço dos jogos de mesa” e “o espaço das novas 

tecnologias”. 

Os diferentes espaços encontram-se dispostos na sala de forma a que a educadora e a 

auxiliar educativa sejam capazes de observar o que cada criança se encontra a fazer, qualquer que 

seja o local onde as mesmas se encontrem. 

De acordo com Oliveira-Formosinho (2013) embora os espaços sejam diversificados, os 

materiais, os tipos de equipamento e a forma como estes estão disponibilizados na sala de 

atividade condicionam, de alguma forma, a aprendizagem e as ações das crianças, sendo que as 

crianças em idade pré-escolar precisam de espaço, espaço para usar objetos, para explorar, 

criar e resolver problemas, espaços para se mover livremente, para falar à vontade, para guardar 

as suas coisas, para expor os seus trabalhos, espaço para serem apoiadas nos seus objetivos, nas 

suas angústias e nos seus interesses (Martins, 2013, p. 44). 

Estes espaços podem ser incluídos em diferentes áreas, contempladas nas OCEPE (ME, 

1997), cuja existência pretende que a criança adquira conhecimentos através do jogo lúdico. Antes 

da criança se dirigir a um espaço, por ela escolhido, terá de realizar o registo (com uma cruz, X) 

no quadro dos espaços (figura 5). Esta tarefa tem a finalidade de tornar a criança mais autónoma 

e respeitadora das regras, uma vez que a mesma não pode escolher o mesmo espaço duas vezes 

seguidas permitindo, assim, que todas possam contactar com os diferentes espaços, em momentos 

diferentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Quadro dos espaços 

Fonte: Própria 
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3.3.1. Descrição dos diferentes espaços 

 

a) Espaço da conversa/diálogo – No espaço da conversa/diálogo as crianças reúnem-se 

para dialogar sobre o fim de semana e sobre os temas a trabalhar, antes de iniciar uma atividade. 

Neste espaço encontram-se os quadros de presença, sob diferentes formas para que seja possível 

a cada criança o contacto com a área da matemática, ao nível de tabelas de dupla entrada, gráficos 

e conjuntos, o calendário, os meses do ano, que apresentam analogias com as ocorrências que 

melhor caracterizam cada mês e o quadro do tempo, onde o “chefe” desenha o símbolo da 

meteorologia desse dia.  

No espaço da conversa/diálogo (figura 6), procede-se também à marcação de presenças, do tempo 

e do dia, tendo em conta o mês em que se encontram, para que desta forma o grupo contacte com 

o calendário e, assim, desenvolva a noção de tempo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O “chefe” é escolhido diariamente, assumindo o papel de “líder” no decorrer do dia. Este 

para além de executar a marcação de presenças, escolhe também a ordem pela qual os amigos se 

dirigem à casa de banho, para aí realizar a sua higiene e para o comboio, no momento de sair da 

sala. O “chefe” auxilia ainda, a educadora em diversas tarefas, tais como: arrumação das 

almofadas, no espaço da conversa/diálogo ou preparação da mesa atividades, dispondo nesta os 

materiais necessários, para a realização da atividade. Desta forma pode dizer-se que a eleição do 

chefe, enquanto figura de liderança e de coordenação das actividades em sala, se revela de 

grande importância na construção de uma sociedade hierarquizada, com papéis definidos mas, 

simultaneamente, aberta à participação e envolvimento de todos (Rodrigues, 2011, p. 42). 

 

b) Mesa de atividade – este local é constituído por quatro mesas, dispostas em “L” e quinze 

cadeiras, contudo, a distribuição das mesmas pode ser alterada, tendo em conta as atividades a 

Figura 6: Espaço da conversa/diálogo 

Fonte: Própria 
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realizar. Este espaço (figura 7), para além das atividades temáticas que se desenvolvem 

diariamente, também é utilizado como complemento da área das expressões e dos jogos de mesa, 

realizados no período da manhã por todos os elementos do grupo, de forma a estimular o 

raciocínio e a lógica de cada criança e, no período da tarde, por quem escolher este “cantinho”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Espaço do jogo simbólico – este é um espaço de extrema importância para as crianças, 

uma vez que através do jogo simbólico ou faz-de-conta, as mesmas podem ser o que quiserem ao 

mesmo tempo que estimulam a criatividade, a imaginação e a sociabilidade. Este é o espaço mais 

escolhido pelo grupo. Embora o jogo simbólico estivesse presente em várias atividades diárias 

realizadas, verificava-se, principalmente, na casinha (figura 8), onde as crianças se 

“transformavam” em adultos ou animais, tendo em conta as suas vivências, as profissões que 

conhecem e os seus animais de estimação, utilizando para isso os materiais que estavam 

disponíveis como vestidos, cama, bonecas, utensílios de cozinha, entre outros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Mesa de atividades 

Fonte: Própria 

Figura 8: Espaço do jogo simbólico 

Fonte: Própria 
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d) Espaço da leitura – neste local encontram-se diferentes livros infantis que eram ali 

colocados depois de lidos pela educadora ou auxiliar. Quando uma criança escolhia o espaço da 

leitura (figura 9) era possível observar que cada uma “lia”, um determinado livro, à sua maneira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Espaço da expressão plástica – este espaço está presente em dois locais: o primeiro, o 

cavalete (figura 10), onde as crianças podem realizar um desenho com pinceis e guache; e um 

segundo, onde as crianças podem realizar, sentadas às mesas, desenhos com lápis e canetas, fazer 

recorte e colagem ou trabalhar com plasticina, de forma a desenvolver a motricidade e a 

coordenação motora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) Espaço das construções – este é o segundo espaço mais escolhido pelo grupo e inserem-

se, neste, três outros espaços: o primeiro, “a oficina” onde as crianças podem construir carros, 

Figura 9: Espaço da leitura 

Fonte: Própria 

Figura 10: Espaço da expressão plástica 

Fonte: Própria 
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juntando diferentes peças através de parafusos de plástico, permitindo o contacto com diferentes 

ferramentas; o segundo, “o castelo da princesa”, é utilizado no espaço da conversa/diálogo, 

permite à criança construir um castelo, seguindo as instruções, através de peças de legos; e o 

terceiro, “o espaço dos legos” (figura 11), as crianças podem construir o que idealizarem com 

peças de legos de diferentes tamanhos e cores. Neste, encontra-se ainda, um tapete onde se pode 

observar o desenho de uma cidade e diferentes bonecos e carros de legos para que, através do 

jogo simbólico, as crianças possam criar as suas próprias histórias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g) Espaço dos jogos de mesa – este espaço é um dos mais utilizados ao longo do dia. No 

período da manhã, as crianças reúnem-se para realizar, em grupo, os diferentes jogos de mesa que 

se encontram na sala. Estes promovem o desenvolvimento do raciocínio, da lógica e o contacto 

com a escrita, os números, as cores e as formas, de uma forma lúdica. Para além deste momento, 

as crianças podem escolher este espaço (figura 12) no momento em que autonomamente escolhem 

o espaço onde pretendem estar. 

Deste espaço fazem parte uma estante com diferentes jogos e uma mesa de atividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Espaço dos legos 

Fonte: Própria 

Figura 12: Espaço dos jogos de mesa 

Fonte: Própria 
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h) Espaço das novas tecnologias – este espaço é constituído por uma mesa, duas cadeiras 

e um computador. Através deste espaço (figura 13), as crianças podem realizar jogos interativos 

referentes a diferentes áreas, contactando com as novas tecnologias, visto estas serem, hoje em 

dia, um dos mais importantes meios de comunicação e informação, estando presentes na vida de 

todas as crianças. 

Para além da importância didática, este espaço, à semelhança do que acontece nos 

restantes, permite o convívio e leva a criança a perceber a importância da partilha, uma vez que 

são permitidas duas crianças neste espaço, simultaneamente, e apenas existe um computador. 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

4. Caraterização socioeconómica e psicopedagógica do grupo 

 

A fim de melhorar as nossas práticas mostrou-se importante conhecer o grupo e por essa 

razão foi efetuada a caraterização socioeconómica e psicopedagógica, partindo de estudos de 

autores que se debruçaram no desenvolvimento cognitivo, moral e psicossocial da criança, na 

observação direta, em conversas informais com a educadora cooperante e na análise das fichas de 

inscrição de cada criança. 

 

4.1. Caraterização psicopedagógica do grupo 

 

O grupo onde realizámos PES I pertence à sala dos 4/5 anos. Desta forma, e tendo em 

conta os estudos de Piaget (1979), nestas idades as crianças utilizam o jogo simbólico, 

caraterístico da segunda infância, para representar o mundo que as rodeia. Foram vários os 

momentos em que o grupo recorreu ao jogo simbólico, ao longo da nossa PES I, não só, mas 

maioritariamente aquando da utilização do espaço do jogo simbólico. Neste espaço verificámos 

que as crianças imitavam outras pessoas (pais, médicos, desenhos animados) ou animais, tendo 

em conta o que elas próprias já haviam presenciado, ou vivenciado. 

Figura 13: Espaço das novas tecnologias 

Fonte: Própria 
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Neste âmbito Teixeira (2011, referindo Kammi, 2003) afirma que os estádios de 

desenvolvimento de cada criança são influenciados por quatro fatores, diretamente ligados aos 

estádios de desenvolvimento da criança, enumerados por Piaget, que permitem a cada indivíduo 

construir o seu próprio pensamento: a maturação biológica, as experiências com objetos, a 

transmissão social e a equilibração ou autorregulação.  

Desta forma, a criança adquire novos conhecimentos através da maturação biológica, 

contudo os mesmos não são apreendidos por todas de igual forma. Estes conhecimentos resultam 

da interação que a criança tem com os diferentes objetos, uma vez que só através da manipulação 

é possível compreender e conhecer um determinado elemento. Por outro lado, é importante ter 

em consideração a fase de desenvolvimento em que cada criança se encontra para que a 

transmissão social de conhecimentos seja realizada de forma eficaz, tendo em conta as 

capacidades de cada uma. Na autorregulação, é importante que a criança consiga utilizar os 

conhecimentos já adquiridos para construir novas aptidões, mais complexas, pois só assim se 

verifica uma aprendizagem. 

As crianças não se desenvolvem nem adquirem conhecimentos de igual forma, contudo, 

e visto que se encontram numa fase de desenvolvimento, em que utilizam a manipulação e a 

observação, para que possam conhecer, efetivamente um objeto, é importante por em prática 

atividades que permitam, à criança, observar e manipular objetos, levando-a a adquirir novos 

conhecimentos, partindo de aprendizagens anteriores. Neste sentido, todas as atividades 

realizadas ao longo da PES I partiram das conceções de cada criança, com o intuito de as tornar 

mais complexas. Exemplo disso foi a aprendizagem das cores secundárias, partindo das cores 

primárias. Para a aquisição dessa aprendizagem, foi dada a cada criança a possibilidade de 

misturar duas cores primárias, observando, o surgimento de uma nova cor, a secundária. 

Piaget (1979) dividiu o desenvolvimento cognitivo da criança em quatro estádios 

sequenciais e integradores, com caraterísticas bem distintas, que se modificam, tendo em conta a 

idade de cada criança e a forma como cada um observa o mundo que o rodeia: o estádio sensório-

motor, que ocorre desde o nascimento até aos 2 anos de idade; o estádio pré-operatório, dos 2 aos 

7 anos; o estádio das operações concretas, que se observa dos 7 aos 11 anos e por fim o estádio 

das operações formais, dos 11 aos 16 anos. 

Visto que as crianças com as quais realizámos PES I se situam entre os 4/5 anos de idade, 

iremos abordar o Estádio pré-operatório, tentando compreender as caraterísticas essenciais do 

mesmo. Barros (2011) refere que o Estádio pré-operatório se subdivide em dois novos períodos: 

a inteligência simbólica e a inteligência intuitiva. Numa primeira fase, dos 2 aos 4 anos, a criança 

vê os estímulos como forma de representar objetos, desenvolvendo a função simbólica, que se 

encontra na base da aquisição da linguagem que a levará, mais tarde, à aprendizagem da leitura. 
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Numa segunda fase, dos 4 aos 7 anos predomina o pensamento intuitivo, no qual a criança deduz 

por percepção directa, sem usar muito o raciocínio. Ela começa a desenvolver pensamentos mais 

complexos (Barros, 2011, p. 19). Neste momento, a criança torna-se muito curiosa e quer 

compreender tudo o que se observa ao seu redor, e por essa razão questiona-nos sobre as coisas 

que sabe mas não entende (idade dos porquês). Na nossa experiência enquanto educadoras 

estagiárias, foram várias as questões que nos foram colocadas como: “Se os gatos falam porque é 

que não os compreendo?” ou “Porque é que não há vulcões na Guarda?”. 

Relativamente ao pensamento da criança, Piaget (1979) refere que se podem identificar 

três aspetos: o egocentrismo intelectual; a dificuldade em distinguir a aparência da realidade; e o 

pensamento pré-causal. Destes, iremos apenas enfatizar o egocentrismo intelectual, uma vez que 

foi o aspeto mais evidente ao longo da nossa PES I. 

O egocentrismo intelectual carateriza-se pela não utilização da perspetiva espacial, ou 

seja, a criança, nesta fase, não é capaz de se colocar no lugar do “outro”, verificando-se que apenas 

descreve o que observa, apresentando uma comunicação egocêntrica, na medida em que ela parte 

do princípio que o outro sabe o que ela está a pensar ou a observar e já adquiriu os mesmos 

conhecimentos que ela. Esta caraterística foi observada, principalmente aquando o diálogo sobre 

o fim de semana em que cada criança falava, sobre as atividades realizadas, como se os restantes 

colegas estivessem estado com ela, surgindo diálogos como: 

- No fim de semana andei de moto 4 com o meu pai. 

- O teu pai tem uma moto 4? 

- Não. Eu é que tenho uma moto 4, não sabes que é pequenina, o meu pai não cabe lá. 

Kohlberg (1992, referido em Bataglia, 2010) afirma que tal como o desenvolvimento 

cognitivo, também o desenvolvimento moral deve ocorrer tendo em conta a evolução de estádios. 

Este relaciona-se com a justiça e não com as emoções ou ações. Desta forma, Kohlberg (1992) 

propõe a existência de 6 estádios de raciocínio moral, agrupados em três níveis: o pré-

convencional (idade pré-escolar), o convencional (idade escolar) e o pós-convencional 

(adolescência). 

Uma vez que o grupo onde nos encontrámos a realizar a PES I se encontrava no pré-

escolar abordaremos de modo específico o nível pré-convencional, de forma a compreender as 

caraterísticas desta etapa. Este nível engloba os estágios 01 e 02. Neste período o certo e o errado 

são assimilados pelo próprio indivíduo, tendo em conta o medo sentido em relação à possibilidade 

de receber uma punição ou castigo (estágio 01) ou através dos seus próprios interesses, 

visualizando-se aqui o egocentrismo (estágio 02), começando-se desta forma a consciencializar, 

a criança da noção da existência de regras, presentes diariamente no JI. 
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Sobre este assunto, Erikson (1963, referido em Barros, 2011) referindo-se ao 

desenvolvimento psicossocial da criança, diz que é no pré-escolar que a criança começa a 

compreender-se a si e a tomar consciência do seu papel social, através do cumprimento das regras 

apreendidas no JI. Neste âmbito, Martins (2013) reitera ainda que ao relacionar-se com os 

restantes elementos do grupo, a criança vai criando sentimentos e conflitos cruciais que lhe 

permitirão na idade adulta ultrapassar as adversidades e conflitos que possam surgir.  

Assim, é importante considerar que a criança é um ser ativo na construção do seu próprio 

conhecimento e, que por essa razão, se deve proporcionar um ambiente favorável à sua 

aprendizagem e partir do pressuposto que a mesma já tem conceções. 

Seguidamente iremos abordar a caraterização socioeconómica do grupo, tentando, 

sempre que possível, fundamentar o que é referido, sendo que os dados aqui incluídos foram 

recolhidos através de diálogos com o grupo e através da observação dos dados das fichas de cada 

elemento. 

 

4.2. Caraterização Socioeconómica do grupo 

 

O grupo com o qual se desenvolveu a PES I era constituído por onze crianças, cinco 

meninos e seis meninas (tal como se pode observar no gráfico 1). Como é possível verificar o 

número de meninas é superior ao número de meninos, contudo esta não é uma diferença 

significativa. 

 

 

O grupo de crianças apresentava idades compreendidas entre os 4/5 anos de idade. Destas, 

três crianças tinham 4 anos, fazendo os 5 anos ainda no ano corrente e as restantes tinham 5 anos 

feitos até junho do mesmo ano (2015), tal como mostra o gráfico 2. Desde já podemos afirmar 

sexo masculino
45%

sexo feminino
55%

NÚMERO DE CRIANÇAS POR GÉNERO

Gráfico 1 - Distribuição das crianças de acordo com o seu género 

Fonte: Própria 
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que não existe no grupo nenhuma criança com Necessidades Educativas Especiais e que este se 

carateriza como um grupo homogéneo. 

 

Relativamente ao agregado familiar podemos referir que todas as crianças vivem com os 

ambos os progenitores. No que respeita ao número de irmãos (gráfico 3), três das crianças do sexo 

masculino têm um(a) irmã(o) mais novo(a), quatro crianças do sexo feminino têm um(a) irmã(o) 

mais velho(a) e as restantes quatro crianças (as mais novas da sala com quatro anos de idade) não 

têm irmãos. 

 

 

Relativamente às habilitações académicas dos pais, é possível verificar, através do gráfico 

4, que as famílias se situam no nível médio alto, visto que a maioria concluiu a licenciatura (10 

pais) e apenas quatro não concluíram o ensino secundário 

4
36%

5
64%

IDADE DAS CRIANÇAS

Gráfico 2 - Distribuição das crianças de acordo com a sua idade 

Fonte: Própria 

0
36%

1
64%

NÚMERO DE IRMÃOS

Gráfico 3 - Distribuição das crianças de acordo com o número de irmãos 

Fonte: Própria 
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Achamos também pertinente referir a ocupação profissional dos pais, podendo verificar-

se no gráfico 5 que a maioria é professor ou se encontra desempregado. 

 

 

 Relativamente às crianças, e tendo em conta a observação direta realizada por nós ao 

longo das semanas no JI, podemos referir que todas elas conseguem socializar e brincar em grande 

grupo. Uma das crianças, que no início do ano preferia brincar sozinha, no final da nossa PES I 

já procurava espaços onde se encontrassem outras crianças, notando-se assim uma grande 

evolução a nível da convivência com o restante grupo. 

 

1

2

1

6

1
0

2

6 . º  A N O 9 . º  A N O 1 1 . º  A N O 1 2 . º  A N O L I C E N C I A T U R A M E S T R A D O

HABILITAÇÕES LITERÁRIAS

Habilitações Literárias

Gráfico 4 - Distribuição do número de pais de acordo com as habilitações literárias 

Fonte: Própria 

4

1

4

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

OCUPAÇÃO PROFISSIONAL DOS PAIS
Número de pais

Gráfico 5 - Distribuição do número de pais de acordo com as suas profissões 

Fonte: Própria 



Relatório da Prática de Ensino Supervisionada 

24 
 

5. Caraterização da Escola Básica do Bonfim 

 

A Escola EB 1 do Bonfim (figura 14), local onde foi realizada a PES II, encontra-se 

sediada no Bairro do Bonfim. Este bairro teve a sua origem através da agregação de pequenos 

bairros4. Desta forma, para além das habitações particulares que “nasceram” após o século XX, 

este bairro constituiu-se com a junção de bairros económicos e de classes pobres, que deram 

origem ao denominado Bairro Salazar e à união do mais recente bairro, D. José Alves Mattoso, 

construído em 1953, junto ao Seminário. 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com a LBSE (Lei n.º 46/86 de 14 de outubro, art.º 39º), os edifícios escolares 

devem ser planeados na óptica de um equipamento integrado a ter suficiente flexibilidade para 

permitir, sempre que possível, a sua utilização em diferentes actividades da comunidade e a sua 

adaptação em função das alterações dos diferentes níveis de ensino, dos currículos e métodos 

educativos.  

A Escola do Bonfim foi construída, pela primeira vez, segundo Ferreira (2011), em 1941 

e a sua construção durou 3 anos, abrindo apenas em 1944. Esta localiza-se na Rua Dr. Santos 

Lucas e foi remodelada no ano letivo 2003/2004, permanecendo assim até aos dias de hoje. Este 

estabelecimento pertence à rede pública do Ministério da Educação (ME) e está inserido no 

Agrupamento de Escolas Afonso de Albuquerque. No ano letivo 2015/2016, ano em que 

realizámos a nossa PES II, frequentavam esta instituição 90 crianças distribuídas pelos diferentes 

anos de escolaridade. 

 Atualmente esta escola é constituída por 3 pisos, sendo que no rés-do-chão, se encontram 

as salas dos 1.º e 2.º anos, a Biblioteca Escolar Adriano Vasco Rodrigues, uma reprografia, uma 

                                                           
4 EB1 do Bonfim. http://www.bmel.pt/a-guarda-em-letras/bibliotecas-escolares/82-be-bonfim. Consultada a 

26/11/2016 

Figura 14: Escola Básica do Bonfim 

Fonte: Própria 
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copa, que é utilizada como sala das auxiliares de ação educativa, três casas de banho (masculinas, 

femininas e portadores de deficiência) e um salão polivalente (figura 15), que é utilizado 

diariamente para aulas de expressão físico-motora, através de um horário repartido, por todas as 

turmas, sendo muitas vezes utilizado, nos intervalos letivos, quando o clima não é favorável, ou 

em outras atividades de caráter lúdico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O 1.º piso é composto pelas salas do 3.º e 4.º ano de escolaridade, e no 2.º e último piso, 

podemos encontrar uma sala de informática, uma arrecadação, uma sala de professores e uma 

casa de banho para adultos. 

No exterior, é possível verificar a existência de duas arrecadações, um compartimento 

onde se situa o sistema de aquecimento, um campo de basquetebol, um campo de futebol (figura 

16), utilizado também nas aulas de expressão físico-motora e um pátio onde é possível brincar no 

intervalo, quando as condições meteorológicas o permitem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Salão polivalente 

Fonte: Própria 

Figura 16: Campo de futebol exterior 

Fonte: Própria 
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Ao longo da nossa PES II verificámos que esta é uma escola que se encontra muito bem 

equipada, o que nos possibilitou uma maior diversidade na escolha das melhores estratégias e 

materiais a utilizar, tendo em conta os objetivos pretendidos, em cada aula. 

 Desta forma podemos referir que nos diferentes espaços da escola se encontram materiais 

que facilitam o dia-a-dia, não só dos professores, como também dos alunos, estando presentes, na 

tabela inferior, alguns dos materiais que podemos encontrar nesta instituição. 

 

  Tabela 2: Recursos materiais da Escola EB1 do Bonfim 

  Fonte: Própria 

Biblioteca Livros, cd’s, dvd’s, tabletes, computadores, rádio, 

máquina fotográfica, jogos, fantoches,… 

Sala de aulas Computador, retroprojetor, quadro, impressora, ábaco, … 

Reprografia Fotocopiadora, material escolar diverso, MAB,… 

Copa Micro-ondas, frigorífico, caixa de primeiros socorros, 

cafeteira elétrica, máquina de café, … 

Arrecadação interior geoplano, sólidos geométricos, mapas, cartazes, material 

de decoração,… 

Arrecadação exterior Bolas, arcos, cordas, sinalizadores, colchões,… 

Sala de informática Computadores, televisão, leitores de dvd, instrumentos 

musicais,… 

               

  

5.1. Organização da equipa pedagógica 

 

Nesta escola encontram-se quatro professores titulares, do Quadro do Agrupamento, que 

asseguram a docência dos 4 níveis de ensino. Encontram-se ainda colocados, nesta instituição, 

dois professores de apoio, que auxiliam os alunos com mais dificuldades. Um deles é também 

responsável pela lecionação das aulas de apoio ao estudo que, na nossa turma, ocorre às terças e 

quintas-feiras, uma hora por dia. 

É ainda importante salientar que nesta escola se encontram quatro professores de 

Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) e três assistentes operacionais, sendo que uma 

delas se encontra responsável pela biblioteca escolar. 

De referir, ainda, a importância do apoio das famílias, pois são partes integrantes do 

ensino-aprendizagem e, por essa razão, na reunião de pais/encarregados de educação, que se 

realizou no início do ano letivo, foram eleitos oito representantes dos pais, dois por cada sala. A 

estes compete a participação na resolução de problemas relacionados com o funcionamento da 

escola e a promoção da articulação entre os vários agentes de Educação. 
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Como já foi referido anteriormente, a escola dispõe de materiais que facilitam e que 

contribuem para o sucesso escolar das crianças, sendo este complementado por um ambiente 

favorável e acolhedor para a prática educativa, nomeadamente, nas salas de aula. Estas, sendo os 

locais onde as crianças, maioritariamente, passam o seu tempo devem apresentar condições, a 

nível de espaço, iluminação, temperatura e recursos materiais favoráveis a uma boa prática, com 

vista à aquisição de conhecimentos. 

Por considerar importante o ambiente existente nas salas de aula, como forma de alcançar 

os objetivos propostos, com vista a um bom aproveitamento escolar por parte dos alunos, iremos, 

de seguida, caraterizar a sala de aula onde decorreu a PES II. 

 

5.2. Organização do tempo 

 

A tabela que se segue apresenta o horário da turma do 1.º ano da EB1 do Bonfim, sendo 

que este horário é flexível e pode ser alterado, se assim se justificar, e se o resultado da alteração 

for mais proveitoso tanto para os alunos como para a professora. 

 

Tabela 3: Horário da turma A1 da EB1 do Bonfim 

Fonte: Própria 

 

Como é possível observar, a turma tem uma maior carga horária (8 horas semanais) de 

Português e Matemática, seguindo-se a área do Estudo do Meio, com uma carga horária de 2 horas 

semanais. Na segunda-feira, a área das Expressões é alternada, sendo que em cada semana é dada 

uma das expressões (musical, dramática e plástica). Já no que se refere ao Apoio ao Estudo, este 

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

9h00 – 11h00 Português Matemática Português Matemática Português 

11h00 – 11h15 Intervalo 

11h15 – 12h15 Matemática Português Matemática Português Matemática 

12h15 – 14h00 Almoço 

14h00 – 15h00 Estudo do Meio Estudo do 

Meio 

Matemática Português Educação 

para a 

Cidadania 

15h00 – 15h15 Intervalo 

15h15 – 16h15 Expressões 

(musical, 

dramática e 

plástica  

Apoio ao 

Estudo 

Expressão 

Físico Motora 

Apoio ao 

Estudo 

Expressão 

Físico- 

-Motora 
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é lecionado por um professor de apoio que auxilia a turma na resolução dos trabalhos de casa ou 

na realização de fichas referentes às diferentes áreas, lecionadas no decorrer do mesmo dia. 

Para além das áreas curriculares, a maioria dos alunos frequentava ainda algumas AEC. 

Neste ponto, consideramos ser importante referir que treze alunos frequentam as AEC, obtendo 

nas mesmas boas classificações. Na escola do Bonfim, podemos encontrar artes plásticas; 

atividade física; dança, música e teatro; explorar/experimentar e mundo digital. Na tabela seguinte 

encontra-se o número de alunos inscritos em cada uma das AEC, podendo verificar-se que a 

preferência se prende com a atividade física e artes plásticas. Consideramos ainda importante 

referir que dois dos alunos frequentam todas as atividades, permanecendo na escola todos os dias. 

 

Tabela 4: Atividades de Enriquecimento Curricular 

Fonte: Própria 

Atividades de Enriquecimento Curricular Número de Alunos 

Atividade Física 7 

Dança Música e Teatro 4 

Explorar/Experimentar 5 

Artes Plásticas 7 

Mundo Digital 4 

 

As AEC são, na nossa opinião, atividades que de alguma forma auxiliam os pais que, não 

tendo possibilidade de vir buscar os filhos à escola, têm a certeza que este continuam seguros e a 

aprender, uma vez que estas são uma extensão das aulas. Por outro lado, pensamos que, pelo seu 

caráter lúdico, deveriam ser mais valorizadas, contribuindo para a avaliação dos alunos, tal como 

as restantes áreas de conteúdo e, por essa razão, deveriam ser de caráter obrigatório e não 

facultativo. Contudo, a participação nestas atividades, retira tempo de estudo às crianças, o que, 

poderá ter impactos negativos. 

 

5.3. Caracterização e organização do ambiente educativo 

 

É de extrema importância que um professor crie um ambiente favorável às aprendizagens, 

na sala de aula. Desta forma, e de acordo com Cardoso (2014, p. 191) o professor deve ter tudo 

previsto e, para isso, nada melhor que um planeamento cuidado para tudo aquilo que possa 

suceder. 

Na organização espacial é importante ter em conta as aprendizagens de todos os alunos 

e, por essa razão, a disposição da mesma, bem como os materiais que nela estão presentes, devem 
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permitir que todo o grupo possa observar o que acontece na sala de aula, a fim de participar e ter 

o melhor proveito das atividades realizadas no decorrer do ano letivo. 

Neste sentido, e de acordo com Teixeira (2014) a sala de aula contempla três elementos 

que podem condicionar a sua organização e que o professor deve ter em conta com vista a um 

bom desempenho por parte dos alunos: o primeiro, que não pode ser alterado, refere-se aos 

elementos estruturais, que dizem respeito ao próprio edifício; o segundo, que pode influenciar a 

aprendizagem da turma, é o mobiliário, mais concretamente a sua disposição, a qual pode ser 

alterada, tendo em conta as necessidades educativas dos alunos; por fim, mas não menos 

importante, este autor considera como terceiro elemento, os materiais disponíveis que se podem 

utilizar, em sala de aula, como facilitadores de aprendizagem, desde que os mesmos sejam 

aproveitados de forma pertinente e oportuna. 

Relativamente à sala de aula onde realizámos a nossa PES II, a mesma encontra-se no 

rés-do-chão do edifício, uma vez que a turma frequentava o 1.º ano do Ensino Básico, sendo, 

desta forma, mais seguro para os alunos que não tinham de subir escadas e, por outro lado, também 

a representação de progressão, visto que à medida que transitam para um novo ano, a turma muda 

de sala, terminando no 1.º andar, no momento em que ingressa o 4.º ano do Ensino Básico e 

termina o 1.º CEB. 

Nesta sala de aula (figura 17) é possível verificar diferentes espaços que são utilizados 

pela professora e pela turma com vista a aprendizagens significativas e eficazes. O espaço de 

trabalho é construído por 15 mesas e 29 cadeiras de madeira, dispostas por filas, organizadas de 

forma a todos os alunos sejam capazes de observar o quadro, contudo, estas podem ser 

reorganizadas, tendo em conta as atividades a realizar. Ao lado do quadro encontra-se o espaço 

da professora onde existe uma secretária que permite o trabalho da docente e uma mesa onde se 

encontra o computador e a impressora, ambos utilizados, não só pela professora, como também 

pelos alunos de forma orientada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: 

1-Mesa que suporta computador 

2-Computador 

3-Impressora 

4-Secretária da professora 

5-Aquecedor 

6-Cadeiras da zona da professora 

7-Janela 

8-Mesa de trabalho (aluno) 

9-Cadeira do aluno 

10-Quadro magnético 

11-Quadro 

12-Armário de arrumação 

13-Porta 

14-Quadro de corticite 

15-Bancada com lavatório  

 

Figura 17: Planta da sala do 1.º ano da EB1 do Bonfim 

Fonte: Própria 
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Para além destas zonas de trabalho, na sala estão ainda presentes dois armários de 

arrumação, onde se encontram os dossiês individuais, as capas com as fichas sumativas e o 

material de cada aluno, dois quadros magnéticos, um deles de corticite para afixar trabalhos 

relacionados com as temáticas lecionadas/abordadas nas aulas e outro utilizado no decorrer das 

aulas para escrever/projetar filmes ou fichas através de um projetor que se encontra suspenso no 

teto da sala. 

A sala dispõe ainda de uma bancada com lavatório, três aquecedores, que mantêm o 

ambiente da sala ameno e três grandes janelas, que levam a que a mesma se encontre sempre bem 

iluminada. 

 

6. Caracterização Socioeconómica e Psicopedagógica da turma  

 

As turmas podem parecer, à primeira vista, semelhantes, contudo cada uma é tão única 

como uma impressão digital (Porteiro, 2014, p. 33). Por essa razão é importante realizar uma 

caraterização socioeconómica e psicopedagógica da turma para que, desta forma, se possam 

adequar as práticas à turma, com o intuito de promover a aquisição de aprendizagens 

significativas. 

 

6.1. Caraterização psicopedagógica da turma 

 

Os alunos da turma onde foi realizada a PES II, possuem idades entre os 5 e os 7 anos de 

idade e, de acordo com Piaget (1976), o grupo encontra-se no estádio pré-operatório, sendo que 

ao longo deste período as crianças vão desenvolvendo a sua capacidade cognitiva. Neste momento 

a criança deixa para trás as limitações do meio sensorial e desenvolve o pensamento e 

consequentemente a capacidade linguística (Rocha, 2014). 

Neste sentido Sprinthall e Sprinthall (1993, citado por Duarte, 2013, p. 12) referem que é 

fundamental que as crianças adquiram experiências em cada um dos estádios para interiorizar 

essa experiência antes de poderem prosseguir para o estádio seguinte. De acordo com Barros 

(2011) entre os quatro e os sete anos de idade predomina na criança o pensamento intuitivo, o 

qual se carateriza pela perceção direta, ou seja, a criança desenvolve pensamentos mais complexos 

sem recorrer ao raciocínio, contudo, esta aprendizagem não é feita repentinamente, cada criança 

tem o seu próprio tempo de aprendizagem. 

A nível do desenvolvimento cognitivo os alunos demonstravam grande rapidez na 

compreensão e construção de conhecimentos, demonstrando ainda uma grande curiosidade sobre 

os temas tratados ao longo das semanas em que nos encontrámos a realizar estágio. Os mesmos 
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foram efetuando questões pertinentes, tendo em consideração o que era dito, por nós, professoras 

estagiárias, e pelos colegas, demonstrando que para além de estarem atentos, questionavam a 

veracidade das afirmações, apresentando muitas vezes exemplos das suas dúvidas. 

Aquando a entrada para o 1.º CEB, os alunos deparam-se com um novo mundo, novos 

espaços, novos professores e colegas, tornando-se este do seu espaço pessoal e social. De acordo 

com Duarte (2013) no decorrer deste período, a criança encontra-se perante a dualidade entre a 

Diligência e a Inferioridade. Nesta fase os alunos tentam “entrar” no mundo dos adultos, tomando 

consciência que os seus atos lhe podem trazer consequências ou recompensas. Desta forma, as 

aprendizagens são vistas como uma finalidade, que se não for alcançada, produz na criança um 

sentimento de inferioridade do ego, podendo verificar-se uma regressão a nível de conhecimentos, 

mostrando-se nesse momento imprescindível a existência de feedbacks positivos, por parte dos 

elementos que se encontram mais próximos da criança (Rabello e Passos, s/d). 

No que respeita ao desenvolvimento psicossocial foi possível verificar que a maioria dos 

elementos da turma tinham grande facilidade em interagir com todas as pessoas envolvidas no 

meio escolar, mostrando-se muito participativos, quer na sala de aula, quer nas brincadeiras que 

eram realizadas com os colegas. Contudo, verificámos, por outro lado, que ainda existiam alunos 

que, por timidez ou medo de errar, brincavam e interagiam com os colegas, mas não participavam 

nas aulas, sendo necessário, nestes casos, dar um maior número de feedbacks positivos, bem como 

levá-los a responder a perguntas, de forma a mostrar que também eles são capazes, contribuindo 

assim para a sua motivação. 

 

6.2. Caraterização socioeconómica da turma 

 

Antes de iniciar a caraterização da turma, propriamente dita, é necessário salientar que os 

dados envolvidos na mesma foram recolhidos através dos diálogos com o grupo, assim como pela 

observação dos dados das fichas de cada elemento no que diz respeito às habilitações e ocupações 

profissionais dos pais. 

O grupo com o qual se desenvolveu a PES II no âmbito do Ensino do 1.º CEB era 

constituído por 25 crianças, 13 meninos e 12 meninas (tal como se pode observar no gráfico 6). 

Como se pode verificar o número de meninos é superior ao número de meninas, contudo esta não 

é uma diferença significativa. 
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Estas crianças apresentavam idades compreendidas entre os 5/7 anos de idade. Destas, 

como é possível verificar no gráfico 7, três crianças entraram com apenas 5 anos, fazendo os 6 

anos até 31 de dezembro. Duas das crianças da turma celebraram o oitavo aniversário, no início 

do ano letivo, e as restantes entraram com 6 anos, fazendo os 7, no ano de 2016. Desde já podemos 

afirmar que não existe no grupo nenhuma criança com Necessidades Educativas Especiais (NEE) 

e que este se carateriza como um grupo homogéneo. 

 

 

Em relação às famílias das crianças, podemos referir que nem todas vivem com ambos 

progenitores e irmãos, uma vez que existem casais divorciados ou cujo um dos progenitores, já 

faleceu. Relativamente ao número de irmãos, alguns alunos, vivem com os seus meios-irmãos, 

sendo dez alunos filhos únicos, treze têm um irmão e apenas dois elementos têm dois irmãos. 

feminino
48%

masculino
52%

NÚMERO DE CRIANÇAS POR GÉNERO

Gráfico 6 - Distribuição dos alunos de acordo com o género 

Fonte: Própria 

5
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6
88%

7
8%

IDADE DAS CRIANÇAS

Gráfico 7 - Distribuição dos alunos de acordo com as idades 

Fonte: Própria 
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Com a visualização do gráfico 8 podemos concluir que, na sua maioria, os elementos da 

turma têm um irmão. 

 

 

Em relação às habilitações académicas dos pais, podemos referir, tal como mostra o 

gráfico 9, que as famílias se situam no nível médio alto, visto que a maioria concluiu a licenciatura 

(dezanove pais) e apenas seis não concluíram o ensino secundário, havendo ainda quatro mestres 

e um doutorado. 

 

A turma observada veio a mostrar-se um grupo sociável, ativo e com grande motivação 

na realização dos trabalhos propostos, bem como em dialogar sobre diferentes assuntos e dar a 

sua opinião. Neste sentido pode desde já referir-se que todos os elementos tinham um grande à 

vontade para falar e adquiriam um vocabulário extenso para a sua idade. Para além disso 

verificou-se uma grande evolução desde o início do ano até ao fim da nossa PES II, a nível 

0
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8%

NÚMERO DE IRMÃOS

Gráfico 8 - Distribuição dos alunos de acordo com o número de irmãos 

Fonte: Própria 
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Gráfico 9 - Distribuição do número de pais de acordo com as habilitações literárias 

Fonte: Própria 
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cognitivo, sendo que também ao nível do cumprimento das regras se verificou uma melhoria 

significativa. 
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  Capítulo II  

 Descrição do Processo da Prática 

de Ensino Supervisionada
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1. Enquadramento da PES   

 

A formação de professores é aparentemente bem distinta da realizada anteriormente. De 

facto, numa altura conturbada da sociedade, foi necessário contratar diplomados do ensino 

superior sem qualquer qualificação para a docência, ou sem a qualificação mais adequada. Esta 

situação foi alterada com o decreto-lei 43/2007 de 22 de fevereiro, com o denominado Processo 

de Bolonha, que visou a melhoria da qualificação para o ensino, o que levou a que a formação de 

professores passasse a ser mais complexa, exigente, e também mais longa, sendo agora exigido o 

grau de mestre. 

Este novo enquadramento legal permite ainda a formação simultânea de mais do que um 

nível de ensino. Assim, passa a ser possível, para os docentes, acompanhar os seus alunos por um 

maior período de tempo, uma vez que a formação passa a incluir a habilitação conjunta entre o 

ensino pré-escolar e o 1.º Ciclo do Ensino Básico e a habilitação conjunta entre o 1.º e 2.º Ciclos 

do Ensino Básico. Assim, o ensino torna-se mais complexo e desenvolve-se uma melhoria na 

formação dos docentes.  

Mais tarde, pelo decreto-lei n.º79/2014 de 14 de maio, a formação de professores passou 

a ser organizada em dois ciclos de estudo. No primeiro, que diz respeito à licenciatura em 

Educação Básica (EB), pretende-se a aquisição de bases na área da docência, que vão ser postas 

em prática no segundo ciclo, ou seja no mestrado.  

O presente curso de mestrado, ao contrário do que ocorreu no ano letivo 2015/2016 com 

o regulamento n.º 181/2016, teve uma duração de três, ao invés de quatro semestres: os primeiros 

dois no ano letivo 2014/2015 e o terceiro no ano letivo 2015/2016, tendo a nossa PES decorrido 

nos dois últimos semestres.  

Os estabelecimentos onde nos encontrámos a realizar PES foram escolhidos tendo em 

conta os protocolos que os mesmos têm com o IPG, sendo que a cada grupo de estágio foi 

atribuída uma professora supervisora da ESECD e uma educadora/professora cooperante. No 

nosso caso tivemos no JI como supervisora a Professora Filomena Velho e como cooperante a 

Educadora Conceição Silva, e na EB1 do Bonfim a supervisora Professora Elisabete Brito e como 

cooperante a Professora Margarida Cardoso. 

A PES permite aos futuros docentes, ainda estagiários, um primeiro contacto com o 

ensino, onde podem pôr em prática o que foi aprendido, teoricamente, ao longo da licenciatura, 

uma vez que tal como refere Lopes (1965, p. 15) a teoria, sem o complemento da prática, constitui 

um êrro em educação, e a prática, sem uma segura teoria que a suporte, torna-se atividade vazia 

e sem sentido. Por outro lado, e de acordo com Formosinho (2009), a PES pode ser definida como 

um complemento à formação de professores com o intuito de iniciar os alunos na prática docente, 
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permitindo aos mesmos desenvolver competências que os orientem para um futuro desempenho 

responsável, ou seja, é na PES que nos é possibilitado ligar os ensinamentos teóricos, que nos 

foram transmitidos a uma realidade concreta, uma vez que para uma boa formação é necessário 

aliar a teoria à prática e o “saber” ao “fazer”.  

Como já foi referido anteriormente, tanto ao nível do pré-escolar como do 1.º CEB fomos, 

enquanto alunas estagiárias, orientadas e supervisionadas por educadores/professores cooperantes 

que, inicialmente, permitiram que os observássemos, para numa segunda fase nos ajudarem e 

aconselharem sobre as melhores estratégias a utilizar, de forma a conseguir alcançar bons 

resultados com o grupo ou turma. Esta supervisão e orientação foram de extrema importância na 

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

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

Tavares, 2003, citado por Porteiro, 2014, p. 44). 

O período de observação em ambos os ciclos foi, assim, essencial na medida em que nos 

permitiu observar cada criança/aluno no particular e o grupo/turma no geral de forma a perceber 

os conhecimentos já adquiridos, os assuntos, ou temas que lhes despertavam maior interesse, as 

suas maiores dificuldades e o ambiente familiar em que estavam inseridos, visto estas serem 

práticas necessárias para compreender melhor as características das crianças e adequar o 

processo educativo às suas necessidades (ME, 1997, p. 25). 

Para além destas caraterísticas, a observação permitiu-nos ainda conhecer a instituição, a 

sala de aula e as rotinas diárias do grupo/turma, onde realizámos o nosso estágio, de forma a dar 

continuidade ao trabalho iniciado pela educadora/professora cooperante. Neste período tomámos 

conhecimento dos objetivos a atingir no decorrer do ano letivo, permitindo-nos, desta forma, 

iniciar as planificações para que as atividades corressem conforme planeado, produzindo assim 

aprendizagens activas, significativas, diversificadas, integradas e socializadoras nas crianças 

(ME, 2004, p. 23). 

Ao longo do mestrado foram várias as planificações realizadas com o intuito de nos 

preparar e também de facilitar a aprendizagem do grupo/turma, uma vez que esta deve ser 

realizada sob o ponto de vista dos alunos, pois é a eles que se destinam os conteúdos, ou seja, a 

aprendizagem. Sobre este assunto Cardoso (2013) refere que uma boa planificação deve ser 

realizada, tendo em conta três aspetos: os conteúdos a trabalhar, considerando os programas; o 

público-alvo, ou seja, o público a quem se destina a aula/atividade e a forma como esses conteúdos 

irão ser abordados, tendo em conta as atividades e estratégias a utilizar. O mesmo autor salienta 

ainda que uma aula só estará bem preparada se o docente for capaz de responder às seguintes 

quatro questões: O que quero que os alunos aprendam?; Qual a melhor forma de lhes transmitir 

estes conhecimentos?; Como posso avaliar se realmente aprenderam e se sabem aplica esses 
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conhecimentos? e Qual a melhor estratégia para corrigir os que não atingiram os objetivos? 

(p.145). 

A planificação é, desta forma, vista como um método que o professor utiliza com o intuito 

de organizar os conteúdos a lecionar tendo em conta o grupo/turma a quem se destina. Desta 

forma, o mesmo deve planificar diversas atividades, tendo em consideração a utilização de várias 

estratégias, uma vez que cada criança é única e a forma como cada uma apreende o que lhe é 

transmitido, também é diferente. Porteiro (2014) corrobora esta ideia na medida em que define a 

planificação como uma forma de definir os objetivos do ensino e aprendizagem dos alunos, 

através de processos que permitam avaliar se os mesmos foram alcançados, partindo de estratégias 

e materiais de apoio. 

No decorrer do nosso estágio foi-nos pedido que realizássemos planificações diárias, 

partindo de uma grelha base onde se encontravam os objetivos, os conteúdos, os materiais a 

utilizar, a forma de avaliação e o processo de operacionalização detalhado, das atividades a 

realizar. É importante referir que as planificações não devem ser seguidas de forma rígida, 

possibilitando ao educador/professor alterá-las se se justificar essa alteração, e se esta alteração 

tiver em consideração as necessidades dos alunos, sendo esta flexível, sequencial e transversal 

(Mesquita-Pires, 2007, citado por Marques, 2012, p. 4). 

Neste seguimento, consideramos ser importante clarificar cada um dos elementos 

presente na planificação que nos foi proposta e que utilizámos ao longo das nossas experiências 

na PES. Assim, para cada uma das áreas de conteúdo, apresentávamos uma lista de objetivos, que 

se caraterizam como sendo as aprendizagens que se pretende que os alunos atinjam, de seguida, 

os conteúdos devem ser selecionados, pelo educador/professor, nos diferentes documentos 

orientadores, possibilitando assim a planificação de atividades, que respondam, de forma positiva, 

aos objetivos e aos respetivos conteúdos. Na planificação encontravam-se ainda os materiais a 

utilizar ao longo das atividades bem como as formas de avaliação que permitem ao docente 

compreender se um determinado objetivo ou conteúdo foi ou não atingido. 

Após a execução das atividades realizadas é importante que o educador/professor avaliem 

a própria aula, com o intuito de verificar se os objetivos foram atingidos por todos os alunos ou 

se as estratégias utilizadas deveriam ter sido alteradas para que as aprendizagens fossem mais 

significativas. Desta forma, no final de cada semana foi-nos pedido que realizássemos uma 

reflexão onde referíssemos o que correu bem e as atividades que ficaram aquém das expectativas, 

podendo na mesma propor-se alterações a realizar no futuro, para que os objetivos fossem, 

efetivamente, atingidos. 
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2. A Prática de Ensino Supervisionada 

 

No decorrer do nosso Mestrado em Educação Pré-escolar e Ensino do 1.º CEB, a PES 

esteve presente em três momentos distintos em que nos foi permitido contactar, pela primeira vez, 

com a realidade do ensino. Na PES I e II estivemos inseridas nas instituições onde pusemos em 

prática, com o grupo dos 4/5 anos (JI) e com a turma do 1.º ano (1.º CEB), as aprendizagens 

adquiridas ao longo da nossa formação. Por outro lado, na PES III, que decorreu no último 

semestre do mestrado, aprendemos aspetos mais relacionados com a administração e organização 

escolar, que pudemos pôr em prática no decorrer do estágio na EB1 do Bonfim, tais como a 

organização de uma visita de estudo, a participação numa reunião de concelho de docentes e a 

redação da consequente ata, assim como a possibilidade de participar nas avaliações finais do 

primeiro período. 

Em ambos os estágios estivemos duas alunas estagiárias, participando sempre nas 

atividades realizadas em pares, contudo, se no jardim-de-infância apresentávamos a mesma 

planificação e as atividades eram realizadas em conjunto, no 1.º CEB cada estagiária realizou as 

suas planificações, verificando-se, contudo, uma permanente interajuda na elaboração e execução 

dos materiais manipuláveis criados para uma melhor compreensão dos conteúdos por parte dos 

alunos. O facto de nos ser dada a possibilidade de trabalhar em grupo foi muito produtivo, visto 

ter-nos dado a possibilidade de cruzar ideias e, assim, realizar atividades mais diversificadas. 

 

3. Experiências de ensino e aprendizagem 

 

Educar uma criança é mais do que ensinar conteúdos e alcançar os objetivos propostos 

pelos diferentes documentos orientadores, tendo em conta o nível de ensino em que cada uma se 

encontra. Mais do que ensinar, cabe ao educador/professor proporcionar aos seus alunos a 

aquisição de aprendizagens e valores, tornando-os cidadãos autónomos e ativos na sociedade, pois 

as crianças de hoje serão os adultos de amanhã. Desta forma, é imprescindível que os docentes 

apresentem uma boa formação, para que consigam transmitir os seus conhecimentos, tendo em 

conta diferentes estratégias e métodos aprendidos no decorrer da licenciatura e do mestrado, uma 

vez que tal como Estrela (1986, p. 57) refere o êxito ou o fracasso de um sistema educativo 

depende, em grande parte, da qualidade dos seus professores. 

Neste sentido, e tal como foi referido várias vezes ao longo deste relatório, a formação 

inicial de educadores e professores é imprescindível para que se formem, cada vez mais, 

profissionais capazes de mudar mentalidades, estratégias e metodologias a utilizar, para que os 

alunos sejam capazes de procurar e adquirir os seus próprios conhecimentos. Assim, a formação 
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de professores é de extrema importância, na medida em que é durante este período que se 

adquirem os conhecimentos científicos e pedagógicos com vista a melhores competências 

profissionais (Gonçalves, 2011). 

A PES foi, durante dois semestres, um elo de ligação entre a teoria e a prática, o que nos 

permitiu um primeiro contacto com a nossa futura realidade, possibilitando-nos a realização de 

planificações onde foram incluídas diversas atividades, tendo em conta as diferentes áreas 

presentes quer nas OCEPE, quer no Programa do 1.º CEB. Desta forma, neste segundo capítulo 

iremos fazer uma breve referência à nossa experiência de ensino, destacando atividades realizadas 

ao longo do estágio, nas diferentes áreas de conteúdo, incluídas nos documentos orientadores. 

 

3.1.  Experiências de ensino e aprendizagem, desenvolvidas na educação pré-escolar  

 

da educação básica no processo de educação ao longo da vida, sendo complementar da 

acção educativa da família, com a qual deve estabelecer estreita relação, favorecendo a 

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

sociedade como ser autónomo, livre e solidário. 

A entrada na educação pré-escolar é para as crianças um ingresso num novo mundo, com 

regras e horários a cumprir, onde lhes é possibilitado um primeiro contacto com outras crianças, 

em contexto educativo, desenvolvendo ao longo deste período aprendizagens e complementando-

as entre si de forma a adquirirem novas competências e conhecimentos, cada vez mais complexos. 

Neste contexto, o educador deve criar um ambiente favorável para a estimulação da curiosidade 

e desejo de aprender de cada criança, proporcionando desta forma um conjunto de experiências 

com sentido e ligação entre si, que dá coerência e consistência ao desenrolar do processo 

educativo (ME, 1997, p. 93). 

Ao educador cabe observar o grupo e cada criança individualmente, para que possa 

garantir que as necessidades e os interesses de cada uma sejam alcançados, planeando atividades 

adequadas às idades, aos interesses e à motivação de grupo, aproveitando, sempre que possível, 

as situações de partilha para incentivar a criança a dialogar e a expressar os seus sentimentos e 

opiniões. 

Para realizar as planificações, no que diz respeito à Educação Pré-Escolar, existem 

documentos orientadores não normativos, que auxiliam os educadores e permitem uma grande 

flexibilidade, quer a nível da prática pedagógica, quer na escolha de estratégias e materiais a 

utilizar: as OCEPE. Estas constituem um conjunto de princípios para apoiar o educador nas 

decisões sobre a prática, ou seja, para conduzir o processo educativo a desenvolver com as 
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crianças (ME, 1997, p. 13). Assim, sem serem prescritivas, as OCEPE orientam os educadores 

pertencentes à Rede Nacional de Educação Pré-Escolar.  

Nesta sequência reconhecem-se três áreas de conteúdo: a área da Formação Pessoal e 

Social, a área do Conhecimento do mundo e a área da Expressão e Comunicação, onde se 

encontram o domínio das expressões (motora, dramática, musical e plástica), o domínio da 

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

Estas áreas e domínios embora separados devem, de acordo com o ME (1997), ser 

trabalhados em conjunto de forma a fomentar a construção globalizante e integrada do 

conhecimento de cada criança. Ao longo do estágio foram elaboradas planificações diárias, 

partindo de um determinado tema, e onde constavam os objetivos e as atividades a realizar, tendo 

em conta as diferentes áreas de conteúdos incluídas neste documento. De seguida iremos fazer 

referência a cada uma das áreas, dando para cada uma delas um exemplo de atividade planificada 

e efetuada ao longo da PES I no Jardim-de-infância de Alfarazes. 

 

3.1.1. Área da Formação Pessoal e Social 

 

A Formação Pessoal e Social apresenta-se como uma área transversal uma vez que todas 

as componentes curriculares deverão contribuir para promover nos alunos atitudes e valores que 

lhes permitam tornarem-se cidadãos conscientes e solidários, capacitando-os para a resolução 

dos problemas da vida (/ME, 1997, p. 51). 

Na educação pré-escolar todas as atividades realizadas têm como objetivo o 

desenvolvimento da criança como um ser autónomo e participativo na sociedade. Desta forma, é 

importante que o grupo adquira, ao longo do tempo, a noção de valores, de regras, de 

competências de socialização e respeito pela diferença, com o intuito de incutir na criança a 

compreensão de si e do outro. 

Ao longo da PES I foram várias as atividades realizadas que visavam o desenvolvimento 

da formação pessoal e social da criança, ao nível da aquisição de valores, como dramatizações, 

leitura de histórias, jogos lúdicos relativos à expressão de sentimentos e à proteção do meio 

ambiente. Para além destes valores, as OCEPE (1997) fazem ainda referência à importância da 

aquisição de autonomia e independência e ao desenvolvimento de identidade. Estes elementos 

são trabalhados diariamente aquando da participação ativa de cada criança na organização do 

espaço, na cooperação que existe entre a criança e a educadora ou os colegas de grupo e na escolha 

de cada “cantinho”, seguindo as regras propostas e respeitando os colegas que se encontrem no 

mesmo espaço. 
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Figura 18: Cartaz intitulado "Todos diferentes, todos iguais" 

Fonte: Própria 

No que diz respeito às regras, todas as crianças as conheciam e cumpriam, contudo, 

verificava-se que algumas ficavam tristes, principalmente se o espaço pretendido já estava 

preenchido o que implicava a escolha de outro, ainda disponível. 

Uma das atividades realizada relativa à área da Formação Pessoal e Social foi a 

elaboração de um cartaz alusivo à diversidade multicultural. Esta atividade (anexo 1) foi realizada 

no âmbito do Dia Mundial da Criança e pretendia alertar, não só para os direitos e deveres de cada 

criança, como também para a necessidade de respeitar e aceitar cada pessoa independentemente 

da sua nacionalidade, religião, orientação sexual ou etnia. 

Assim, iniciámos o dia com a leitura da história “Os Direitos das Crianças” de Luísa 

Ducla Soares onde são indicados os diferentes direitos, explicando, numa segunda fase, o seu 

significado. De seguida, como forma de compreender se os direitos foram interiorizados pelo 

grupo, foram apresentadas, aleatoriamente, as imagens presentes no livro, para que cada criança 

referisse a que direito a mesma dizia respeito. 

Neste seguimento, e uma vez que ao longo do estágio nos fomos apercebendo que a “pele” 

nos desenhos infantis era sempre pintada com o lápis “cor-de-pele”, apresentámos ao grupo 

imagens de crianças de diferentes raças para que percebessem, que embora de aspetos diferentes 

(ao nível da cor de pele, olhos, cabelo e vestuário diferente) todas elas eram crianças e usufruíam 

dos mesmos direitos. Este foi um tema abordado uma vez que está incluída no grupo uma criança 

de raça negra e, por vezes, verificámos existir algum racismo por parte de outras crianças, que 

não compreendiam o porquê de a mesma ser “diferente”. 

Após esta explicação, cada elemento pintou uma criança, tendo em conta a raça escolhida, 

para que, numa segunda fase, a pintura fosse picotada e colada à volta do desenho do planeta 

terra. As imagens foram agrupadas num cartaz (figura 18), intitulado “Todos diferentes, todos 

iguais”, para que todas as crianças percebessem as informações adquiridas neste dia (direitos das 

crianças e igualdade na diferença). 
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Para finalizar, cada criança fez um desenho alusivo ao tema abordado (figura 19). Estas 

atividades foram realizadas ao longo de dois dias, embora estejam aqui apresentadas apenas numa 

planificação. Os objetivos definidos foram atingidos pelas crianças que, na última atividade, 

acabaram por desenhar crianças diferentes, agora sem a procura, visualizada nos restantes dias, 

do lápis “cor de pele” que acabou por ser escolhido pela criança de raça negra. Ficou demonstrado 

que o grupo compreendeu a importância do respeito pela multiculturalidade e pela diferença. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2. Área de expressão e comunicação 

 

A área de expressão e comunicação engloba as aprendizagens relacionadas com o 

desenvolvimento psicomotor e simbólico que determinam a compreensão e o progressivo domínio 

de diferentes formas de linguagem (ME, 1997, p.56). Esta área engloba três grandes domínios: o 

das expressões, o da linguagem oral e abordagem à escrita e o da matemática. 

Relativamente ao domínio das expressões, as OCEPE incluem: expressão motora, 

dramática, plástica e musical, as quais, embora apresentem caraterísticas específicas, não podem 

ser consideradas de forma isolada pois complementam-se mutuamente. Estas expressões visam o 

desenvolvimento e domínio do corpo da criança, através da manipulação e exploração de 

diferentes materiais, de forma lúdica. 

Estes domínios encontram-se relacionados uma vez que todos eles se referem à aquisição 

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

e de sensibilização estética, indispensáveis para que cada criança consiga recriar e expressar os 

seus sentimentos e a forma como vê o mundo que a rodeia (ME, 1997, p. 56). 

 

 

Figura 19: Desenho alusivo aos Direito das Crianças 

Fonte: Própria 
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3.1.2.1. Expressão Motora 

 

Quando as crianças ingressam na educação pré-escolar já possuem algumas aquisições 

motoras básicas, como correr, andar, saltar, manipular e transpor obstáculos. Estas aprendizagens 

vão-se tornando cada vez mais complexas, ao longo do processo de ensino-aprendizagem, através 

de exercício da motricidade global e também da motricidade fina de modo a permitir que todas 

e cada uma aprendam a utilizar e a dominar melhor o seu próprio corpo (ME, 1997, p. 58). 

As atividades devem englobar exercícios de locomoção (exemplo, correr, trepar e andar), 

exercícios de controlo voluntário dos movimentos (exemplo, parar, seguir várias direções ou 

baloiçar) e exercícios que provoquem a inibição do corpo (exemplo estátuas). Para além destes é 

importante também a utilização de exercícios que estimulem a motricidade fina (exemplo, receber 

e projetar objetos com os membros superiores e inferiores). 

Neste contexto, depois de realizados alguns jogos, onde pudemos observar o grupo em 

atividades de expressão físico-motora, podemos referir que o grupo já adquiriu estas competências 

e é capaz de as realizar sem ajuda de um adulto, existindo apenas uma exceção para a criança 

mais velha do grupo que apresenta grandes dificuldades ao nível da coordenação de movimentos, 

executando-os, mas nem sempre de forma correta. 

Ao longo da PES I foram várias as atividades realizadas relacionadas com a expressão 

motora quer na sala de atividade, quer no salão polivalente, onde foi permitido às crianças correr, 

saltar e criar sequências de movimentos, desenvolvendo a coordenação motora e o gosto pelo 

desporto. Um exemplo de atividade realizada foi o ensaio de uma coreografia referente ao tema 

“géneros musicais” (anexo 2).  

Após termos dado a conhecer o estilo “pop” ao grupo, através do grupo musical “ABBA”, 

recriámos com as crianças a coreografia da música “Mamma Mia”, com o intuito de o apresentar 

à restante comunidade escolar no nosso último dia de estágio (figura 20).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Apresentação da coreografia à comunidade escolar 

Fonte: Própria 
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Desta forma, vestimos o grupo a rigor e assim, para além do género musical, o grupo pôde 

ainda conhecer a forma como as pessoas, nomeadamente os ABBA, se vestiam na década de 70. 

 

3.1.2.2. Expressão Dramática  

 

A expressão dramática é um meio de descoberta de si e do outro, de afirmação de si 

próprio na relação com o(s) outro(s) que corresponde a uma forma de se apropriar de situações 

sociais (ME, 1997, p. 59) 

Neste tipo de expressão o jogo simbólico é caraterizado pela possibilidade de interação e 

cooperação entre os diferentes elementos. Através do jogo, a criança recria ações da vida 

quotidiana, tendo por base diferentes materiais presentes na sala, utilizando para isso a sua 

imaginação. Todos os dias as crianças têm a possibilidade de contactar com o jogo simbólico nos 

diferentes espaços, principalmente na casinha onde as mesmas podem dar vida a personagens por 

elas criados. 

As OCEPE (ME, 1997) reiteram ainda que o educador deve proporcionar momentos de 

dramatização e mímica para que, através do corpo/voz, seja possível exprimir sentimentos e 

emoções, dando vida a personagens. Para isso, o educador deverá dialogar com o grupo para que 

histórias conhecidas sejam dramatizadas e reinventadas. 

As crianças devem ainda contactar com fantoches e sombras chinesas, pois são uma forma 

de expressão em que, nomeadamente se sentem à vontade para falar, sendo considerados 

elementos aos quais a criança dá voz e movimento. 

Nas atividades realizadas, tendo por base a expressão dramática, verificou-se que as 

crianças gostavam de ouvir histórias através de dramatizações ou teatros de fantoches, sendo que 

no final todas elas queriam imitar e recontar a história, através de movimentos, contudo, quando 

lhes era dado um fantoche verificámos que a história era recriada, quase na totalidade, com mais 

à vontade. 

Neste seguimento, Rolo (2006, citado por Bailote, 2011, p. 17) refere que problemas 

como a timidez e a inibição são minimizados quando a criança participa em actividades 

relacionadas com os fantoches, quer na sua confecção, quer na apresentação do texto. Escondias 

atrás do pano, deixando visíveis apenas os fantoches, as crianças expressam-se melhor, colocam 

os seus pensamentos e dão a conhecer o seu mundo. 

Tal como nas restantes áreas de conteúdo e domínios, também foram realizadas diferentes 

atividades, ao nível da expressão dramática, que pretendiam o desenvolvimento da expressão de 

cada criança tais como dramatizações, teatro de fantoches ou jogos de mimica. De todas as 

atividades realizadas é de destacar o jogo dos sentimentos, em que cada criança tinha de lançar o 
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dado dos sentimentos e, através da imitação ou mimica, recriar esse sentimento através da 

expressão facial e/ou corporal (figura 21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para além do jogo dos sentimentos, consideramos que a utilização de fantoches é de 

extrema importância na expressão de sentimentos e no reconto de histórias. De facto, escondidas 

atrás das “cortinas”, mesmo as crianças mais tímidas se desinibem e são capazes de comunicar. 

Desta forma, foi escolhida uma atividade sobre o tema “a Primavera” (anexo 3) que consistia no 

reconto da história “Como eu gosto de ti na Primavera” através de fantoches e de uma caixa 

mágica (figura 22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No decorrer da atividade todas as crianças quiseram participar, quer na manipulação do 

fantoche, quer no reconto da história. Por essa razão foram feitos grupos de dois elementos para 

que todos tivessem a possibilidade de realizar as duas atividades. 

 

Figura 21: Jogo dos sentimentos 

Fonte: Própria 

Figura 22: Teatro de fantoches 

Fonte: Própria 
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3.1.2.3. Expressão Plástica 

 

Tendo por base as OCEPE (ME, 1997) através da expressão plástica as crianças 

manipulam diferentes materiais e instrumentos, contudo deve ter-se em atenção o nível de 

desenvolvimento de cada criança, para que todas progridam a partir do ponto em que se 

encontram. Cabe assim ao educador estimular a criança para que esta evolua. A este propósito, 

Gonçalves (2011, p.5) refere que é através de tudo aquilo que a criança faz, que a criança se 

revela. Sendo assim, o educador deve observar corretamente os desenhos que cada criança realiza 

sem falsas apreciações ou indiferença, de forma a evitar perturbações no desenvolvimento da 

criança. 

Neste contexto, também as OCEPE defendem que na educação pré-escolar o desenho, a 

digitinta, a rasgagem, o recorte e a colagem são muitas vezes utilizados. Contudo, pela sua 

facilidade o desenho é o mais frequente, sendo muitas vezes banalizado e utilizado para ocupar o 

tempo livre. O mesmo documento salienta ainda a importância da presença da expressão 

tridimensional, uma vez que a mesma é fundamental para as crianças destas idades, porque através 

do contacto com plasticina, a areia molhada, a pasta de papel ou o barro, a criança amplia o 

conhecimento que tem em relação ao mundo que a rodeia e desenvolve o sentido estético. 

Em relação ao material utilizado na expressão plástica podemos evidenciar a qualidade e 

quantidade, devendo estar adequada às idades das crianças a que se destina, para que estas sejam 

capazes de executar as tarefas idealizadas. O educador deve clarificar as regras de utilização do 

material, bem como a importância de respeitar o trabalho dos colegas.  

Podemos concluir que os objetivos da expressão plástica na educação pré-escolar 

possuem por objetivo o desenvolvimento global da criança. Através deste tipo de expressão a 

criança estimula a criatividade e a imaginação, desenvolve a destreza fina e grossa, de acordo com 

as diferentes técnicas e materiais, explora diferentes meios de comunicação, proporcionando 

momentos de interação e cooperação entre o grupo.   

No grupo observado, a motricidade fina ainda está em construção, sendo as crianças já 

capazes de picotar, tendo em conta as linhas guia, contudo, em relação ao recorte e à colagem, 

ainda se denotam algumas dificuldades quando o nível de complexidade é elevado. Para exercitar 

esta competência, o grupo realizava recortes de imagens presentes em revistas, tornando assim 

mais fácil a execução das mesmas com o passar do tempo. 

Ao longo da PES I foram realizadas diversas atividades ao nível da expressão plástica tal 

como recorte na elaboração de borboletas para decorar a sala de atividade, a picotagem na 

realização de flores para decorar a sala de atividades (figura 23), a colagem na confeção de folhas 

para preencher a árvore das estações do ano, o desenho como forma de registo da evolução da 
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sementeira, a dobragem na realização de borboletas para decoração das janelas da sala de 

atividade e a modelagem na elaboração de um vaso de barro que serve de suporte à sementeira.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas foram efetuadas, tendo em consideração estratégias diversificadas que pretendiam 

a utilização de diferentes técnicas, para que as crianças pudessem contactar com atividades de 

cariz mais lúdico e diverso do habitual no seu dia-a-dia. 

De todas as atividades realizadas, no que diz respeito à expressão plástica, destacamos os 

murais realizados (anexo 4) com o intuito de dar a conhecer aos pais as atividades realizadas ao 

longo do ano pelo grupo, uma vez que consideramos de extrema importância incluir a família no 

processo de ensino e aprendizagem de cada criança (figura 24).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por essa razão, através de técnicas como a estampagem, a pintura com escovas de dentes 

ou balões, foram realizados murais decorados com as diferentes técnicas, onde foram colocadas, 

numa segunda fase, fotografias das atividades, tendo em conta os temas trabalhados (a primavera, 

a música, o dia da mãe e a sementeira, entre outras). 

Figura 23: Atividade de picotagem 

Fonte: Própria 

Figura 24: Realização de morais sobre os temas abordados 

Fonte: Própria 
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Todas estas atividades foram bem aceites pelo grupo, uma vez que as estratégias e 

técnicas utilizadas despertaram nas crianças a curiosidade e a vontade de as repetir, acreditando 

que, muitas vezes se fez “magia” 

 

3.1.2.4. Expressão Musical 

 

A expressão musical assenta num trabalho de exploração de sons e ritmos, que a criança 

produz e explora espontaneamente e que vai aprendendo a identificar e a produzir com base num 

trabalho sobre os diversos aspetos que caracterizam os sons: intensidade (fortes e fracos), altura 

(graves e agudos), timbre (modo de produção), duração (sons longos e curtos), chegando depois 

à audição interior, ou seja, a capacidade de produzir mentalmente fragmentos sonoros (ME, 

1997, p.64) 

A música está relacionada com a dança (figura 25), que por sua vez, como forma de ritmo, 

se liga à expressão motora, exprimindo os sentimentos, permitindo o movimento ao som da 

mesma e estimulando a cooperação entre o grupo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em relação à música, tema muito abordado ao longo da PES I, o grupo demonstrou ter 

grande facilidade na memorização de músicas e de coreografias. Podemos ainda referir, 

relativamente a esta área, que a maior parte do grupo apresenta grande facilidade na execução de 

sequências rítmicas, com exceção de três elementos do grupo que demonstraram algumas 

dificuldades, colmatadas, após a realização de várias atividades. 

Ao longo da PES I foram várias as atividades centralizadas na expressão musical, uma 

vez que a música foi o tema escolhido pela instituição, para servir de base às atividades realizadas 

Figura 25: Dança a pares 

Fonte: Própria 
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no decorrer do ano letivo. Neste período, o grupo teve a possibilidade de cantar músicas sem o 

acompanhamento de instrumentos, ao som de diferentes instrumentos musicais, tanto em contexto 

de sala de atividades, como no exterior, aquando a visita à Casa da Música e ao Conservatório de 

Música da Guarda (figura 26). Para além do canto, as crianças tiveram ainda a oportunidade de 

manusear diferentes instrumentos e conhecer a música stomp que é realizada com objetos do 

quotidiano, criados com outra finalidade que não a música, como é o caso de um copo, ou outros 

objetos que utilizamos no dia-a-dia ou na nossa alimentação, ou instrumentos realizados com 

material reutilizável, bem como criar sequências de sons corporais, uma vez que também com o 

corpo se pode criar música. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma das atividades que destacamos relativamente a esta expressão foi o ensino das 

diferentes famílias de instrumentos (precursão, sopro e cordas). Nesta planificação (anexo 5) 

foram inseridas várias atividades que permitiram o contacto, por parte das crianças, com 

diferentes instrumentos (figura 27).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26: Vista ao Conservatório de Música da Guarda 

Fonte: Própria 

Figura 27: Contacto com diferentes instrumentos musicais 

Fonte: Própria 
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Neste contexto e como complemento das atividades realizadas em contexto de sala de 

atividade, planeámos uma visita ao IPG, onde as crianças tiveram a oportunidade de conhecer 

novos instrumentos e adquirir novas aprendizagens relativas à música, bem como a possibilidade 

de realizar uma aula de zumba.  

 

3.1.2.5. Domínio da linguagem oral e abordagem à escrita 

 

A voz é o melhor meio para comunicar. A criança relaciona-se com os outros, articulando 

sons logo após o seu nascimento. Através do choro, do riso ou do palreio, a criança começa a 

transmitir os seus desejos e medos aos que lhe são mais próximos, contudo até começar a articular 

sons corretamente, esta terá de se desenvolver fonologicamente. A criança age por imitação e é 

através desta, do seu desenvolvimento intelectual e do meio afetivo envolvente, que aprende a 

falar e obtém uma linguagem (Rigolet, 2006). 

De acordo com Sim-Sim, et al (2009) a aquisição e desenvolvimento da linguagem é um 

processo complexo para uma criança. Esta não necessita apenas descobrir novas palavras, 

conhecer todos os sons da língua e utilizar corretamente as regras gramaticais, mas também 

(re)construir o sistema linguístico da comunidade onde se insere, através da interação com os 

restantes elementos. 

Quando ingressam, no pré-escolar, as crianças já trazem consigo conceções que, de 

alguma forma, podem influenciar o modo como comunicam. Por essa razão, o jardim-de-infância 

terá de arranjar formas e estratégias que proporcionem ambientes linguísticos estimulantes, que 

motivem as crianças, fazendo com que comuniquem não só com o educador, como também com 

os restantes elementos do grupo. De acordo com as OCEPE (ME, 1997, p.67) não se pode 

pretender que a comunicação seja, apenas, alimentada por aquilo que a criança “traz” de casa, 

uma vez que muitas crianças têm dificuldade em exprimir-se ou não têm nada a acrescentar sobre 

um determinado assunto. Assim, através da comunicação com o educador, a criança vai 

conhecendo novos vocábulos de forma a construir frases cada vez mais corretas e complexas, 

obtendo um maior domínio da expressão e comunicação. 

Nesta fase, é importante que a criança compreenda que para existir uma comunicação é 

necessário ouvir e esperar pela sua vez para tomar a palavra, ou seja, que o diálogo é um processo 

que se baseia numa conversa, onde existe “um falante” e “um ouvinte”. Para que a criança alcance 

estas metas, o educador deve proporcionar momentos de conversa em pequeno ou grande grupo, 

onde cada criança narre história reais ou imaginadas, debata em comum sobre regras e tarefas a 

desenvolver ou até mesmo jogos do faz de conta como falar ao telefone (ME, 1997). 
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A linguagem oral foi talvez um dos domínios mais utilizados ao longo da PES I, uma vez 

que todas as atividades partiam de diálogos, de forma a compreender os conhecimentos que cada 

criança já possuía. Por outro lado, era ainda disponibilizado um período de tempo para que cada 

criança pudesse partilhar, com o restante grupo, novidades, desejos ou receios ao longo do dia, 

ou as atividades realizadas no fim de semana, num diálogo que se efetuava na segunda-feira, após 

a hora do lanche da manhã.  

No desenrolar das conversas era percetível o à vontade e o desejo de participar no diálogo, 

que a maior parte do grupo possuía, exprimindo-se corretamente, com um vocabulário complexo 

para o seu nível etário e respeitando as regras do diálogo. Contudo, existiam também crianças 

mais reservadas, que apenas partilhavam as suas vivências e opiniões se nós, educadoras 

estagiárias, as questionássemos sobre um determinado assunto, respondendo de forma clara e 

concisa, sem desenvolver nem prolongar a conversa. 

Relativamente à abordagem à escrita as OCEPE (ME, 1997) referem que a criança, desde 

muito cedo, contacta com a linguagem escrita, através da observação dos adultos. Estas 

compreendem a diferença entre a escrita e o desenho e, mais tarde, compreendem também que a 

utilização sucessiva de uma mesma letra, não forma uma palavra. É neste momento que a criança 

começa o processo de imitação da escrita. 

Neste âmbito, observámos que nem todas as crianças têm o mesmo contacto com a escrita 

no quotidiano, sendo por essa razão o nível de desenvolvimento a este nível também diferente. 

As OCEPE (ME, 1997) salientam ainda a importância que o educador tem na criação de um 

ambiente propício para a familiarização da criança com a linguagem escrita. 

Na educação pré-escolar, a criança começa a demonstrar interesse na reprodução de 

palavras. Nesta idade, as mesmas aprendem a escrever o seu nome e, a partir desse momento, 

comparam o seu com o dos restantes colegas. O desenho infantil é também uma forma de escrita. 

Muitas vezes as crianças utilizam-no para conseguir comunicar e expressar sentimentos ou 

desejos que não conseguem exteriorizar de forma oral ou escrita. 

Neste sentido, as crianças devem ter contacto com diversos livros uma vez que este é o 

melhor elemento de contacto com a leitura e a escrita. Após a leitura de uma história é importante 

que as crianças recontem ou reinventem a mesma, através da imaginação e criatividade. Para além 

dos livros de história, o educador deve possibilitar o contacto, da criança, com outros tipos de 

texto escrito, de forma a motivar a criança. 

Ao longo da PES I, a abordagem à escrita foi também trabalhada com o grupo através da 

leitura e reconto de histórias, da interação com livros e jornais, na identificação de trabalhos ou 

nas rotinas diárias, por exemplo na marcação de presenças. Foi ainda visível que cada criança era 

capaz de identificar, de entre várias palavras, o seu nome e o de alguns colegas, pelo 
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reconhecimento de algumas letras. Por outro lado, a escrita foi ainda abordada na realização de 

alguns jogos lúdicos, existentes na sala, que se baseavam na escrita de palavras através da cópia 

ou da invenção de palavras no quadro magnético, embora no segundo caso, as “palavras” criadas 

na sua maioria não correspondessem a nenhuma palavra existente. 

Uma das atividades (anexo 6) marcantes realizada, tendo em conta este domínio, foi a 

leitura e interpretação da história “Coração de Mãe” de Isabel Minhós Martins. Após a leitura da 

história e do respetivo reconto, cada criança teria de dialogar sobre a sua própria mãe, indicando 

um adjetivo que a qualificasse. Após o diálogo, o grupo realizou um desenho (figura 28) sobre o 

tema e, no final, nós (educadora e estagiárias) escrevemos no desenho uma frase referida pela 

criança, para que o grupo compreendesse que as palavras podem ser representadas através de 

símbolos organizados (letras), na escrita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2.6. Domínio da Matemática 

 

A matemática é um domínio que está fortemente ligado ao desenvolvimento do 

pensamento e, por essa razão, a mesma deve estar presente nos primeiros passos que a criança dá, 

a nível pré-escolar. A matemática deve ser abordada de forma lúdica para que seja possível 

motivar a criança, incentivando-a ao gosto por este domínio, tantas vezes colocado de parte.  

De acordo com as OCEPE (ME, 1997) as noções matemáticas vão sendo alcançadas pelas 

crianças de uma forma natural e espontânea, ao longo do seu dia-a-dia e cabe ao educador partir 

das vivências diárias das crianças para “trabalhar” este domínio. Rodrigues (2008, citado por 

Mata, 2012, p. 21) refere que,  

o papel dos adultos e, em particular, do educador de infância, é 

crucial no modo como as crianças vão construindo a sua 

relação com a Matemática, nomeadamente quando prestam 

atenção à matemática presente nas brincadeiras das crianças e 

as questionam; as incentivam a resolver problemas e encorajam 

Figura 28: Exploração da história "Coração de mãe" 

Fonte: Própria 



Relatório da Prática de Ensino Supervisionada 

54 
 

a sua persistência; lhes proporcionam acesso a livros e histórias 

com números e padrões; propõem tarefas de natureza 

investigativa; organizam jogos com regras; combinam 

experiências formais e informais e utilizam a linguagem própria 

da Matemática (o mesmo número que…, a mesma forma que…, 

esta torre é mais alta que…). 

 

Sobre esta temática, as OCEPE (ME, 1997) defendem que as noções matemáticas devem 

partir das conceções que as crianças já adquiriram, quer sejam noções de espaço e tempo; 

classificação de objetos; seriação e ordenação de objetos e a noção de número. Estas são 

trabalhadas ao longo do período letivo tendo por base estratégias diversificadas como jogos de 

construção, de material estruturado (material Cuisenaire, blocos lógicos e geoplano), através da 

leitura de histórias, que contenham noções matemáticas, ou da marcação do dia da semana e mês, 

assim como da marcação de presenças, onde as crianças contactam e começam a compreender a 

noção de número. 

Para além destas noções, através das rotinas diárias as crianças adquirem ainda o conceito 

de tempo e espaço, através da sucessão de acontecimentos que se vão procedendo ao longo de um 

dia. A educação pré-escolar permite alargar os conhecimentos relativos à noção de tempo uma 

vez que facilita a introdução de conceitos tais como: o antes e o depois, a sequência semanal, 

mensal e anual, bem como a noção de manhã e tarde. Por outro lado, a existência de “cantinhos” 

e respetivos materiais permite à criança compreender a noção de espaço, uma vez que na educação 

pré-escolar lhes é permitido movimentar-se pelos diferentes locais, tendo em conta as atividades 

a realizar. 

Após a observação direta feita no grupo onde realizámos a nossa PES I verificámos que 

todas as crianças conseguem contar sequencialmente até trinta e um (números observados através 

da contagem dos dias no calendário). Conhecem também os números e são capazes de os 

identificar até dez, sendo capazes de os representar se lhes for solicitado. Esta competência foi 

observada através da realização de jogos de mesa. Relativamente a estes jogos, a maior parte do 

grupo é capaz de resolver todos os jogos presentes na sala dos 4/5 anos, até mesmo aqueles de 

complexidade superior. É de destacar uma criança que apresenta dificuldades na realização de 

puzzles com muitas ou poucas peças, embora não tenha qualquer dificuldade na execução dos 

restantes jogos. 

Ainda no que diz respeito ao domínio da matemática todo o grupo, com exceção de um 

elemento, consegue identificar de forma correta as cores. Ainda assim, o mesmo, utiliza-as nos 

desenhos, respeitando a cor real. Identificam também, de entre várias cores, quais as primárias e 

as secundárias, conseguindo através das cores primárias criar algumas cores secundárias, 

nomeadamente o verde e o laranja. 
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Ao longo da PES I foram várias as atividades que tinham por objetivo o desenvolvimento 

no domínio da matemática, não só no que diz respeito aos momentos de rotina ou na utilização 

dos jogos lúdicos presentes na sala, mas também em atividades estruturadas e planeadas para que 

o grupo desenvolvesse conceitos como: número, cores (primárias e secundárias), sequências, e 

formação de conjuntos, entre outras. Uma das atividades (anexo 7) baseava-se na utilização de 

blocos lógicos para a realização, numa primeira fase, de conjuntos, tendo em conta a forma, a cor 

e o tamanho, numa segunda fase, de uma sequência de peças (comboio), onde inicialmente era 

colocada uma peça e posteriormente uma criança de cada vez teria de colocar outra peça com a 

mesma forma ou cor da anterior (figura 29). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

3.1.3. Área do Conhecimento do Mundo 

 

A curiosidade da criança leva-a a querer saber sempre um pouco mais do que aquilo que 

já sabe e, por essa razão, é importante que o educador lhe responda, incentivando-a a questionar 

os fenómenos que ela ainda não compreende. De acordo com as OCEPE (ME, 1997, p.79) 

os seres humanos desenvolvem-se e aprendem em interacção 

com o mundo que os rodeia. A criança quando inicia a educação 

pré-escolar já sabe muitas coisas sobre o “mundo”, já construiu 

algumas ideias sobre as relações com os outros, o mundo 

natural e construído pelo homem, como se usam e manipulam 

os objetos. 

 

Num dos dias da nossa PES I uma das crianças questionou-nos acerca do funcionamento 

de um vulcão, uma vez que já tinha conhecimento que o arquipélago dos Açores foi formado por 

um. Por essa razão, após uma explicação recriámos um vulcão com barro e, no dia seguinte, 

realizámos a experiência do vulcão, utilizando bicarbonato de sódio e vinagre (figura 30). Após 

esta atividade, cada criança desenhou o que tinha observado e através de questões constatámos 

Figura 29: Comboio das cores 

Fonte: Própria 
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que o grupo compreendeu e verificou através da experiência, o que já lhe tinha sido transmitido, 

por nós, no dia anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Para além da experiência do vulcão, realizámos ainda com as crianças um bolo de 

chocolate e uma experiência sobre a flutuação, uma vez que esta área pretende sensibilizar para 

as ciências, tendo em conta diferentes domínios do conhecimento humano como a história, a 

sociologia, a geografia, a física, a química e a biologia (ME, 1997, p. 80). 

Através das atividades realizadas e temas explorados, de um modo geral, observámos que 

todas as crianças detêm um grande conhecimento relativamente ao “mundo” que as rodeia. Elas 

mostraram-se curiosas e empenhadas em conhecer um pouco mais os assuntos que, de alguma 

forma, já conheciam, mas que pretendiam explorar e complexificar. 

Ao longo da nossa PES I foram várias as atividades realizadas, na área do conhecimento 

do mundo, partindo da proteção do meio ambiente, uma vez que consideramos ser pertinente 

sensibilizar para a necessidade de o cuidar e o proteger, desde tenra idade. Uma das atividades 

que mais nos marcou, pela participação ativa das crianças na mesma e pelo resultado final 

alcançado, foi a elaboração de uma pequena horta (anexo 8). Para esta atividade, todas as crianças 

da instituição se uniram na sementeira, sendo-lhes incutida a responsabilidade de regar o que cada 

um tinha plantado (figura 31).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30: Experiência do vulcão 

Fonte: Própria 

Figura 31: Horta pedagógica 

Fonte: Própria 
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Paralelamente a esta atividade, o grupo dos 4 anos realizou ainda o “Ervinhas”, uma casca 

de ovo com terra onde foi semeada erva e utilizada como lembrança da Páscoa. (figura 32). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Reflexão final da PES no jardim-de-infância de Alfarazes 

 

Foi com a nossa participação no estágio no jardim-de-infância de Alfarazes que nos foi 

permitida uma primeira experiência educativa, uma vez que até aqui, só tínhamos tido 

oportunidade de observar aulas, nos diferentes níveis de ensino (pré-escolar, 1.º e 2.º CEB). Foi 

de facto, neste jardim-de-infância, que colocámos em prática as aprendizagens que fomos 

adquirindo ao longo da nossa formação teórica, desde a planificação à realização das atividades, 

verificando diversas vezes que as mesmas deveriam ter sido abordadas tendo por base outras 

estratégias e metodologias, uma vez que só concretizando na prática e, errando, se pode de facto 

aprender. 

As atividades realizadas partiram sempre dos conhecimentos que cada criança já possuía, 

tendo tido o intuito de os consolidarmos e os tornar cada vez mais complexos, de uma forma 

lúdica e motivadora. As planificações foram realizadas com a orientação das OCEPE, contudo, 

as atividades foram pensadas tendo sempre em conta o grupo de crianças a quem se dirigiam, para 

que as aprendizagens fossem alcançadas com sucesso. Foram várias as vezes em que as 

planificações foram alteradas, uma vez que, na educação pré-escolar, é importante que o educador 

tenha em atenção as iniciativas das crianças e responda, sempre que possível, à sua curiosidade, 

devendo considerar-se as planificações como orientadoras do educador no seu processo de ensino. 

Podemos desde já salientar que as atividades idealizadas, no geral, foram realizadas com 

sucesso, uma vez que o grupo atingiu os objetivos a que nos propusemos, desde o primeiro dia. 

Foi um grupo muito organizado e trabalhador, com grande espírito de equipa e interajuda, com o 

qual gostámos de trabalhar. Foram semanas de aprendizagem, não só para as crianças, mas 

Figura 32: Criança a regar o "Ervinhas" 

Fonte: Própria 
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também para nós, uma vez que só na prática é possível compreender o funcionamento de uma 

sala de pré-escolar, ainda que todo o conhecimento teórico prévio adquirido ao longo da formação 

tenha sido essencial.  

Consideramos que a PES I foi muito profícua para a nossa formação como futuras 

educadoras/ professoras do 1.º Ciclo do Ensino Básico, porque nos deparámos com diversas 

situações, com as quais iremos contactar no futuro profissional. Um exemplo disso mesmo foi o 

planeamento de uma visita de estudo, onde tivemos de tratar de todas as questões burocráticas 

para que a mesma corresse bem e sem nenhum percalço. 

É importante salientar a ótima receção que recebemos por parte de todos os agentes 

educativos do Jardim-de-Infância de Alfarazes, que se mostraram sempre prontos a ajudar e 

disponíveis fosse qual fosse a situação, nomeadamente a educadora cooperante, que sempre nos 

auxiliou, incentivou e esclareceu, nas dúvidas e nas dificuldades que foram surgindo, terminando 

esta etapa, com a certeza de dever cumprido, mas também com a convicção de que iremos colocar 

em prática as aprendizagens aqui adquiridas. 

 

3.3. Experiências de ensino e aprendizagem, desenvolvidas no 1.º CEB 

 

De acordo com a Lei n.º 46/86 de 14 de Outubro da Lei de Bases do Sistema Educativo 

o ensino básico carateriza-se como sendo obrigatório, gratuito e universal. Ingressam neste nível 

de ensino as crianças que completem os 6 anos de idade até ao dia 15 de setembro, contudo, se 

uma criança completar os 6 anos até ao dia 31 de dezembro, os pais podem pedir, através de um 

requerimento, que a mesma ingresse no 1.º ano de escolaridade.  

Para além desta caraterística, no 1.º CEB, os professores são obrigados a seguir o 

programa estabelecido pelo Ministério da Educação. Para além da Organização Curricular e 

Programas do 1.º CEB (2004), os professores têm ainda disponíveis outros documentos 

orientadores que lhes permitem planificar, tendo em conta os objetivos, os conteúdos, as 

atividades, as competências e as áreas a serem exploradas, como os Novos Programas de 

Português (2009) e Matemática (2013), bem como as brochuras do PNEP (Programa Nacional do 

Ensino do português), publicadas pelo Ministério da Educação – Direção-Geral de Inovação e de 

Desenvolvimento Curricular, em 2007/2008. 

Ao longo do ensino básico pretende-se que as crianças desenvolvam global, total, 

integralmente e de forma harmoniosa a sua personalidade, garantindo a aquisição de todos os 

domínios e saberes, próprios para a sua idade, numa educação que fomente a aquisição de valores, 

atitudes e práticas, necessárias para a inserção de cada um na sociedade, através de aprendizagens 

activas, significativas, diversificadas, integradas e socializadoras que garantam, efectivamente, 

o direito ao sucesso escolar de cada aluno” (ME, 2004, p. 23). 
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A nossa PES II teve início, tal como a PES I, com um período de duas semanas de 

observação, fundamental para conhecer a turma e compreender o funcionamento de toda a 

instituição. Através da observação verificámos que a professora cooperante recorreu, sempre que 

possível, à utilização de meios audiovisuais, jogos ou ao contar de histórias para lecionar os 

conteúdos, uma vez que era uma turma de 1.º ano e, por essa razão, o lúdico ainda está muito 

presente nas estratégias e metodologias de aprendizagem. 

No decorrer do estágio, recorremos sempre a atividades lúdicas, utilizando diferentes 

estratégias e às conceções alternativas das crianças, com o objetivo de tornar mais complexos os 

conhecimentos por elas já adquiridos. Estes só poderão ser verdadeiramente alcançados, na 

opinião de Cardoso (2014, p. 90), se o aluno realmente aprender e, querendo ser ainda mais 

exigente, o aluno conseguir, em contextos diversos, quer no presente, quer no futuro, aplicar esse 

mesmo conhecimento. 

As atividades foram planeadas utilizando a mesma grelha da PES I. Estas foram 

elaboradas a pensar na turma a quem se destinava e, sempre que possível, os conteúdos foram 

articulados com as diferentes áreas de ensino, presentes no Programa do 1.º CEB. Para além desta 

articulação, a maior parte das atividades realizadas foram executadas através da manipulação ou 

visualização de objetos e materiais, por nós construídos, pois acreditamos que a compreensão, 

nestas idades, é mais fácil se os conteúdos forem observados, desenvolvendo desta forma não só 

a curiosidade da criança, mas também a aquisição de meios que lhe permitam chegar às suas 

próprias conclusões e, desta forma, às suas próprias aprendizagens, de forma ativa. 

Também a avaliação foi um parâmetro presente na planificação e em toda a prática 

pedagógica, quer a nível da observação direta, quer em fichas formativas e sumativas (exemplo 

de uma ficha sumativa e respetivos critérios por nós elaborados no anexo 12), que se realizavam 

mensalmente, considerando as principais áreas de conteúdo (português, matemática, estudo do 

meio) e a área das expressões, nomeadamente a expressão plástica. Neste sentido, Cardoso (2014) 

salienta a importância de o professor como mediador entre o conhecimento e a avaliação, uma 

vez que o mesmo deve encontrar formas de avaliar o aluno diariamente, para que lhe seja possível 

compreender se cada um apreendeu os conteúdos lecionados e, quando tal não acontece, encontrar 

estratégias que levem à sua compreensão e efetiva aprendizagem. 

De seguida iremos referir os pontos cruciais relativos às diferentes áreas de conteúdo 

abordadas ao longo da PES II dando, para cada uma delas, um exemplo da planificação pensada 

e executada com a turma. 
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3.3.1. Área do Português 

 

A aprendizagem do Português é vista como uma componente fundamental na formação 

das crianças uma vez que a aprendizagem da língua condiciona e favorece a relação da criança 

e do jovem com o mundo, bem como a progressiva afirmação de procedimentos cognitivos, de 

competências comunicativas e de atitudes afectivas e valorativas que são determinantes para a 

referida relação com o mundo e com aqueles que o povoam” (ME, 2009, p.12). 

De acordo com Silva (2011, p.9) o ensino da língua é, tradicionalmente, realizada quase 

exclusivamente através da escrita, seja em forma de cópias, ditados, redações, perguntas e 

respostas por escrito e até mesmo os diferentes tipos de texto (publicitário, literário, jornalístico, 

etc.) são vistos como textos escritos, ou seja a escrita é vista como o ponto de partida, o ponto de 

chegada e o veículo único da configuração linguista.  

Por outro lado, o Programa do Português do Ensino Básico (PPEB), Ministério da 

Educação (2009)5, defende que se deve dar a mesma importância à compreensão e expressão oral, 

à leitura, à expressão escrita e ao conhecimento explícito da língua, relacionando-as com os 

restantes saberes. 

Esclarecendo cada uma das competências do referido programa (ME, 2009, p.16) a 

compreensão oral é a capacidade para atribuir significado a discursos orais em diferentes 

variedades do português, sendo a expressão oral a capacidade de reproduzir sequências de sons 

(fonemas) que apresentem um significado e que estejam de acordo com a gramática da língua. A 

leitura é um processo interactivo que se estabelece entre o leitor e o texto, em que o primeiro 

apreende e reconstrói o significado ou os significados do segundo, já a escrita é caraterizada 

como  

o resultado, dotado de significado e conforme à gramática da 

língua, de um processo de fixação linguística que convoca o 

conhecimento do sistema de representação gráfica adoptado, 

bem como processos cognitivos e translinguísticos complexos 

(planeamento, textualização, revisão, correcção e reformulação 

do texto).  

 

Para finalizar, no conhecimento explícito da língua é reflectida a capacidade para 

sistematizar unidades, regras e processos gramaticais do idioma, levando à identificação e à 

correcção do erro; o conhecimento explícito da língua assenta na instrução formal e implica o 

desenvolvimento de processos metacognitivos (ME, 2009, p.16). 

Ao longo da PES II verificámos que o português era transversal às restantes áreas de 

conteúdo, uma vez que as atividades realizadas partiram, quase sempre de jogos, músicas, 

                                                           
5 Embora se tenha utilizado o Programa de Português homologado em 2009, por ter sido utilizado na nossa 

PES II, em maio de 2015 foi aprovado um novo PPEB, pelo ME. 
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dramatizações, imagens ou histórias, que fomentavam, essencialmente, o conhecimento de novas 

letras ou o reconto de histórias, distinguindo as partes essenciais da mesma, a associação, 

inicialmente, entre o som e grafia para, posteriormente, compreender a relação entre palavra e 

imagem. 

Relativamente à compreensão e expressão oral realizámos com a turma atividades que 

visavam a aquisição de novos vocábulos, a verificação de competências e a compreensão das 

regras de discurso. Para isso, todas as segundas-feiras cada aluno partilhava, com os restantes 

colegas, o que tinha acontecido de significativo no seu fim de semana, com o intuito de 

desenvolver a linguagem pois, segundo Ciari (1997, citado por Porteiro, 2014, p. 65) a forma 

como os alunos relatam as suas experiências, é extremamente esquemática, esta só exprime 

alguns dos elementos da ação, aqueles que imediatamente, sem esforço vêm lhe à memória. Para 

além da partilha é através deste género de diálogos que cada aluno começa a compreender as 

regras da linguagem, a nível sintático, semântico e pragmático. 

Uma outra atividade também muitas vezes efetuada, relativamente à oralidade, foi a 

audição de histórias, que davam ênfase, a uma determinada letra do alfabeto, com o intuito de 

cada aluno associar o som ao grafema. Antes da leitura da história, e através das ilustrações da 

capa, a turma tentava, de forma oral, “adivinhar” a ação da história para, num segundo momento, 

após a leitura da mesma, recontar a história, na qual era tida sempre em conta a opinião de 

diferentes alunos. 

No que diz respeito à leitura e à escrita, e uma vez que a turma frequentava o 1.º ano, e 

por essa razão estas competências ainda não estavam desenvolvidas, foram realizadas, 

inicialmente atividades que pretendiam o ensino da escrita das diferentes letras, para que as 

mesmas se articulassem e, desta forma, se criassem ditongos, palavras e finalmente frases. Assim, 

nas primeiras aulas, e antes de ensinar uma nova letra, eram registadas as vogais e consoantes já 

lecionadas no quadro e eram escolhidos alunos, ao acaso, para que os mesmos identificassem as 

letras, por nós escolhidas. Numa segunda fase, eram escritas palavras ou frases no quadro para 

que cada um as lesse em voz alta. 

Neste sentido é importante referir que de acordo com o Programa do Português (ME, 

2009, p. 7) a leitura e a escrita aparecem agrupadas nos dois primeiros anos de ensino, pois estas 

competências aparecem como novidade e como peça fundamental do ensino. 

Para finalizar, relativamente ao conhecimento explícito da língua foram realizadas 

atividades que tinham como intuito a escrita de frases com sentido, utilizando sinais de pontuação 

corretos e escrita de palavras sem erros. Esta competência foi abordada transversalmente em 

relação às restantes competências, tendo-se verificado que, para a maioria da turma, foi a que 

ofereceu maiores dificuldades, uma vez que nestas idades os alunos escrevem conforme 
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pronunciam, contudo, e de acordo com o Programa do Português (ME, 2009, p. 16) esta 

competência permite o controlo das regras e a selecção dos procedimentos mais adequados à 

compreensão e à expressão, em cada situação comunicativa. 

No decorrer das aulas, verificámos que os alunos já traziam algumas conceções prévias, 

relativamente às letras, ainda que os mesmos não fossem capazes de associar grafemas e fonemas 

e, por essa razão, a leitura não estava apreendida. 

Com o passar do tempo, alguns elementos começaram a compreender e a associar os sons 

e as letras, sendo capazes de ler pequenas frases. Outros, apresentavam mais dificuldades, embora 

fossem capazes de ler sílaba por sílaba, contudo dois alunos, aquando o término da PES II (29 de 

janeiro de 2016), ainda apresentavam grandes dificuldades no reconhecimento de determinados 

grafemas, realizando por essa razão, a leitura de forma incorreta. 

De seguida apresentamos a tabela 5 onde constam os resultados obtidos ao nível desta 

área, tendo em conta a avaliação do final do 1.º período, podendo verificar-se, através da 

observação da mesma que a maioria obteve como resultado Bom (treze alunos). 

 

   Tabela 5: Aproveitamento dos alunos na Área do Português 

   Fonte: Própria 

Avaliação de Português 

Fraco 0 

Insuficiente 0 

Suficiente 8 

Bom 13 

Muito Bom 4 

          

 

Uma das atividades realizada, relativamente a esta área, e onde foi possível verificar as 

diferentes competências da língua, foi a escrita de frases, partindo de uma palavra, e consequente 

verificação ortográfica da mesma (anexo 9). Para isso era escolhido ao acaso um aluno que teria 

de escolher, de entre vários, um papel, onde estava escrita uma palavra. Numa segunda fase, o 

mesmo aluno teria de registar no quadro uma frase onde essa palavra constasse e ler a mesma. 

Para finalizar, e após a leitura, o aluno teria de verificar os sinais de pontuação e as palavras 

utilizadas de forma a verificar se a frase fazia sentido. 
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3.3.2. Área da Matemática 

 

A matemática é vista, por muitos, como uma disciplina com caraterísticas muito próprias, 

sendo que nem todos a conseguem compreender e, por conseguinte, os sentimentos que os alunos 

exprimem em relação a esta ciência são muito diversificados. De acordo com o Programa de 

Matemática (ME, 2013), nos primeiros anos de escolaridade a sua aprendizagem deve partir do 

concreto, através de jogos lúdicos, que motivem o aluno e o levem, de forma progressiva e 

gradual, à compreensão do abstrato. 

Neste sentido podemos referir que as atividades relacionadas com a matemática partiram 

sempre dos conhecimentos que cada aluno já possuía, introduzindo os novos conteúdos através 

de estratégias diversificadas e de materiais que pudessem ser observados e manipulados pela 

turma, pois desta forma, os alunos puderam ver que a matemática lúdica é divertida, criativa, 

muito útil e até mágica, e, sem jogos, volta a ser difícil, aborrecida e séria (Reis e Estephan, 

2013, p. 10). 

As planificações realizadas ao longo do estágio tiveram por base as orientações e os 

objetivos presentes no Programa e Metas Curriculares de Matemática do Ensino Básico, 

homologado em 2013 e organizado por ciclos de ensino. Relativamente ao 1.º Ciclo do Ensino 

Básico, encontra-se subdividido em três domínios distintos mas que acabam por se relacionar 

entre si: Números e Operações (NO); Geometria e Medida (GM) e Organização e Tratamento de 

Dados (OTD). 

Relativamente ao domínio de NO, para o 1.º ano do Ensino Básico, é definido que devem 

ser abordados os conteúdos que dizem respeito ao conhecimento e compreensão dos números 

naturais, do sistema de numeração decimal e da adição e subtração. Estas aprendizagens foram 

realizadas progressivamente, passando do concreto para o abstrato. Desta forma, inicialmente 

foram dados a conhecer os números naturais, abordados através do ábaco, para que, 

posteriormente, fosse mais facilmente lecionado o conceito de dezena, comparando o material 

estruturado a um prédio onde, na última casa, só poderiam habitar 9 pessoas (unidades), caso 

contrário, as mesmas teriam de passar para a casa anterior que permite um número superior de 

habitantes (dezenas).  

Neste contexto procedemos ao ensino dos conceitos de “maior”, “menor” ou “igual”, 

seguindo-se a adição e subtração de números naturais. Estes conteúdos foram, mais uma vez, 

abordados através de materiais manipuláveis. Para isso, relativamente aos conceitos de “maior”, 

“menor” ou “igual”, foi realizado o “Pato Belchior” que “come” sempre os conjuntos com o maior 

número de elementos e, por essa razão, o bico do mesmo dirige-se para o número superior (>,< 
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ou =). Por sua vez, para a adição e subtração de números foram utilizados conjuntos e recorreu-

se muitas vezes à reta numérica, para clarificar ou chegar aos resultados. 

Relativamente ao domínio da GM foram abordados conteúdos que dizem respeito à 

localização e orientação no espaço, figuras geométricas e medidas. Tendo por base o Programa 

de Matemática, começámos por abordar as figuras geométricas, sendo que grande parte da turma 

já tinha adquirido essas aprendizagens e, por essa razão, as atividades foram realizadas como 

revisão. Neste âmbito, foram realizados desenhos, em papel quadriculado, para abordar as figuras 

geometricamente iguais, para que cada aluno desenvolvesse o sentido de orientação no espaço, 

relativamente ao número de quadrados que teriam de preencher. O mesmo material (papel 

quadriculado) foi também utilizado na interpretação de itinerários, através dos quais a turma teve 

a possibilidade de melhor compreender o conceito de direção. Para finalizar, os alunos puderam 

ainda manipular sólidos geométricos, compreendendo que estavam presentes figuras geométricas 

nos mesmos, e comparando os mesmos a objetos do dia-a-dia (por exemplo a esfera a uma bola 

ou um paralelepípedo a uma caixa). 

Para finalizar relativamente ao domínio da OTD tendo por base o mesmo Programa de 

Matemática, desenvolveram-se atividades sobre representação de conjuntos e dados. Este foi um 

domínio muitas vezes trabalhado, quer na área da matemática, quer nas restantes áreas de ensino, 

relativamente à formação de conjuntos. 

Após estas semanas de PES II verificámos que, na maior parte dos casos, a área da 

matemática é mais facilmente consolidada em comparação com o português, uma vez que se 

mostra mais concreta, pela utilização de materiais manipuláveis, que auxiliam as crianças na 

resolução dos exercícios. 

Como podemos observar na tabela 6 o aproveitamento dos alunos referente a esta área de 

conteúdo e comparando a mesma com a área do português, verificou-se que embora a maioria se 

tenha mantido na classificação Bom, o número de Suficientes diminuiu, e a classificação de Muito 

Bom aumentou significativamente. 

 

Tabela 6: Aproveitamento dos alunos na Área da Matemática 

Fonte: Própria 

Avaliação de Matemática 

Fraco 0 

Insuficiente 0 

Suficiente 2 

Bom 16 

Muito Bom 7 



Relatório da Prática de Ensino Supervisionada 

65 
 

Uma das atividades que os alunos mais gostaram de realizar e que diz respeito aos três 

domínios presentes no Programa de Matemática do Ensino Básico (anexo 10) foi a construção de 

um desenho através de peças de blocos lógicos. Para tal, a turma foi dividida em grupos de dois, 

uma vez que consideramos importante a interação entre colegas. Um dos alunos criou um desenho 

com os blocos lógicos, tendo o colega como missão realizar o mesmo desenho, numa folha, com 

lápis de cor, considerando a forma, as cores e os tamanhos das peças. Para finalizar, e como forma 

de organização, o mesmo teria de contabilizar o número de peças iguais (tamanho, cor e forma) e 

preencher a tabela que se encontrava na folha onde o desenho foi realizado. 

É importante referir que as atividades referentes a esta área foram realizadas pela turma 

de uma forma lúdica e utilizando estratégias diversificadas, contribuindo assim para os bons 

resultados, bem como para a motivação dos alunos, que se mostraram sempre participativos, 

curiosos e com vontade de aprender mais. 

 

3.3.3. Área do Estudo do Meio 

 

A área do estudo do meio é caraterizada pelo Programa do 1.º CEB, como uma área 

transversal e abrangente pois relaciona-se com as restantes áreas de conteúdo e com a sociedade, 

podendo ser motivo e motor para a aprendizagem nessas áreas (ME, 2004, p. 101). 

As atividades realizadas no decorrer do nosso estágio, referentes a esta área, ocorreram 

através de estratégias diversificadas, partindo sempre das conceções alternativas de cada aluno 

para que as mesmas se tornassem cada vez mais complexas.  

A organização da área de estudo do meio no Programa do 1.º CEB encontra-se 

subdividida em 6 blocos de conteúdos, sendo: à descoberta de si mesmo; à descoberta dos outros 

e das instituições; à descoberta do ambiente natural; à descoberta das inter-relações entre espaços; 

à descoberta dos materiais e objetos e à descoberta das inter-relações entre a natureza e a 

sociedade. Este último é dirigido apenas para o 3.º e 4.º ano de escolaridade. 

No que diz respeito ao primeiro bloco – à descoberta de si mesmo, pretende-se que os 

alunos estruturem o conhecimento de si próprios, desenvolvendo, ao mesmo tempo, atitudes de 

auto-estima e auto-confiança e de valorização da sua identidade e das suas raízes (ME, 2004, p. 

105). Trabalhámos este bloco com os alunos através de temas como: a sua identificação, os seus 

gostos e preferências, o seu corpo, a saúde do seu corpo e o seu passado próximo.  

Para o ensino dos diferentes conteúdos partimos de histórias ou canções que, depois, eram 

interpretadas através de questões que nos permitiam compreender as conceções alternativas de 

cada aluno. Nesta sequência, e após o ensino de um determinado conteúdo, eram realizados jogos 
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ou elaboração de cartazes para que fosse possível verificar se os objetivos tinham sido atingidos 

e as aprendizagens alcançadas.  

Para este bloco foram realizados desenhos de família e de si próprio para que pudéssemos 

ver como cada um se caraterizava (destacando-se nestas atividades a utilização correta de cores 

para representar o cabelo e os olhos); a realização de cartazes referentes às normas de prevenção 

de acidentes domésticos e a realização de um percurso, sobre a segurança rodoviária, onde a cada 

aluno era distribuído um elemento (carro, peão, sinais de trânsito, etc.) a fim de recriarem um dia-

a-dia na estrada, tendo sempre em atenção as normas (figura 33). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No que respeita ao segundo bloco – à descoberta dos outros e das instituições, os alunos 

iniciar-se-ão no modo de funcionamento e nas regras dos grupos sociais, ao mesmo tempo que 

deverão desenvolver atitudes e valores relacionados com a responsabilidade, tolerância, 

solidariedade, cooperação, respeito pelas diferenças comportamento não sexista, etc... (ME, 

2004, p. 110). Relativamente a este bloco trabalhámos com a turma conteúdos como: os membros 

da família, as pessoas que não sendo da família são próximas e a escola. 

Realizámos também atividades como a realização de uma árvore genealógica, elaborada, 

em casa, com o auxílio dos pais, uma vez que consideramos ser de extrema importância a inclusão 

da família nas aprendizagens dos alunos; pequenos diálogos sobre amigos que cada um tem para 

além da família, mostrando que podemos contar com outras pessoas para além daquelas que nos 

pertencem desde que nascemos, e que de alguma forma são importantes na nossa vida (neste caso 

mencionamos algumas profissões). Neste contexto, foi planeada uma visita de estudo ao Quartel 

dos Bombeiros da Guarda, onde a turma teve oportunidade de conhecer um pouco mais do dia-a-

dia de um bombeiro. 

Relativamente ao terceiro bloco – à descoberta do ambiente natural, pretendeu-se que a 

turma adquirisse conhecimentos relativos aos elementos básicos do meio ambiente: o ar, a água, 

Figura 33: Percurso de prevenção rodoviária 

Fonte: Própria 
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o solo e as rochas, pois, de acordo com o Programa do 1.º CEB (ME, 2004, p. 115) a curiosidade 

infantil pelos fenómenos naturais deve ser estimulada e os alunos encorajados a levantar 

questões e a procurar respostas para eles através de experiências e pesquisas simples, tendo estes 

estudos, como base, a observação direta e a recolha de amostras. Já no que concerne ao quarto 

bloco – à descoberta das inter-relações entre espaços espera-se que os alunos representem os 

espaços que conhecem ou vão explorando, através de desenhos, plantas, maquetas, traçando 

itinerários (ME, 2004, p. 119), embora a noção de espaço já tivesse sido por muitos alunos 

adquirida através da relação que estabeleceram com os objetos, ao longo da sua vida. 

Os terceiro e quarto blocos não foram por nós abordados uma vez que foram iniciados 

aquando o término do nosso estágio. Relativamente ao manual adotado pela escola, os blocos 

estavam apresentados de acordo com o Programa do 1.º CEB, respeitando a sua ordem, contudo 

e após o pedido feito pela professora cooperante, passámos do segundo para o quinto bloco – à 

descoberta dos materiais e objetos, que tem por objetivo a exploração de materiais utilizados no 

dia-a-dia, essencialmente na observação das suas propriedades” através de experiências (ME, 

2004, p.123) 

Os conteúdos apresentados pelo Programa, para este bloco, centraram-se na realização de 

experiências com alguns objetos e materiais do dia-a-dia, com água e com o som e a manipulação 

de objetos em situações concretas, contudo, e uma vez que o período de estágio terminou, 

acabámos por abordar apenas o primeiro conteúdo através da visualização de objetos de uso 

corrente e realização de experiências com os mesmos objetos, para que a turma, em conjunto, 

pudesse verificar as propriedades dos mesmos como a forma, a textura, o sabor e o cheiro. 

As atividades desta área prenderam-se muito com o diálogo e com o lúdico com a 

finalidade de aprofundar as conceções, que cada aluno já tinha adquirido, sobre os diferentes 

assuntos. 

Podemos desde já referir que a turma tinha já adquirido conceitos inerentes a esta área, 

através da interação com a sociedade, bem como na educação pré-escolar, uma vez que esta é um 

ponto de partida para as aprendizagens, que se vão tornando cada vez mais complexas. 

Nas aulas de estudo do meio verificámos, ainda, que a maior parte dos alunos se 

mostravam empenhados e participativos, questionando-nos, de forma a obterem respostas a todas 

as suas curiosidades, naturais da idade. 

Relativamente ao aproveitamento dos alunos, nesta área curricular, podemos referir que 

mais uma vez a média se manteve na classificação de Bom, sendo a área onde se verificou menor 

número de Suficientes, como se pode verificar na tabela 7. 
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 Tabela 7: Aproveitamento dos alunos na Área do Estudo do Meio 

 Fonte: Própria 

 

Uma das atividades realizadas (anexo 11), neste domínio, foi a realização de um jogo 

cujo objetivo era escolher de entre algumas imagens aquelas que representavam comportamentos 

corretos ao nível das regras a ter nos diferentes locais da escola. Esta atividade foi motivante, 

porque aliou o jogo às novas tecnologias, tornando estas aprendizagens diversificadas e 

significativas. 

 

3.3.4. Área das Expressões  

 

A “expressão” é denominada por Sousa (2003) como sendo o ato de transmitir 

sentimentos, paixões ou pensamentos, podendo tornar-se a interpretação da vida, visto que toda 

a ação humana pode ser considerada como expressiva (p. 177). O mesmo autor refere, ainda, que 

a criança quando exterioriza os seus sentimentos, emoções, desejos e impulsos, expressa-se 

livremente, por essa razão devem proporcionar-se momentos em que a criança possa desinibir-se 

naturalmente e, assim, transmitir o que lhe é mais íntimo. 

Para Froebel (s/d, citado por Reis, 2003, p.115)  

o jogo é a mais elevada expressão do desenvolvimento humano 

na criança, porque só por si é a livre expressão daquilo que está 

na alma da criança. É o produto mais puro e espiritual da 

criança e ao mesmo tempo é um tipo e uma cópia da vida 

humana em todas as fases e em todas as relações.  

 

Neste âmbito, depois de aulas em que a criança se encontra sentada, trabalhando a 

concentração, a memória e o raciocínio, quando se encontra na hora do recreio ela tem a 

necessidade de libertar as tensões e acaba por expressar a sua felicidade sob a forma de corrida, 

saltos e jogos de grupo, (Sousa, 2003). 

O mesmo autor salienta ainda a importância de compreender que quando a criança se 

expressa através da música, drama, movimento, pintura, palavras ou escrita, fá-lo para se 

expressar de modo pessoal, e não como forma de espetáculo para os outros, pois trata-se de algo 

íntimo e individual. 

Avaliação de Estudo do Meio 

Fraco 0 

Insuficiente 0 

Suficiente 1 

Bom 18 

Muito Bom 6 
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3.3.4.1. Expressão e Educação Físico-Motora  

 

Os Princípios Orientadores referidos pelo Programa do 1.º CEB (2004) salientam a 

Expressão e Educação Físico-motora, realçando a importância do desenvolvimento físico da 

criança como forma de desenvolvimento cognitivo e social. O mesmo refere ainda que este 

domínio permite uma alternativa à sala de aula, motivando a criança e fortalecendo a sua 

adaptação ao contexto escolar, pois nesse contraste, restabelece-se o equilíbrio das experiências 

escolares, aproximando-as do ritmo e estilo da actividade própria da infância, tornando a escola 

e o ensino mais apetecíveis” (ME, 2004, p.35). 

No que concerne aos blocos de aprendizagens, para este domínio, encontram-se: Bloco 

1- Perícias e Manipulações; Bloco 2- Deslocamentos e Equilíbrios; Bloco 3- Ginástica; Bloco 4 

– Jogos; Bloco 5 – Patinagem; Bloco 6 – Atividades Rítmicas Expressivas; Bloco 7 – Percursos 

na Natureza e Bloco 8 – Natação. 

A cada bloco estão subjacentes diversos objetivos, que se podem relacionar com apenas 

um ano de escolaridade ou com os quatro anos em simultâneo, dependendo do nível de 

complexidade de cada um e com o nível de desenvolvimento de cada criança (ME, 2004). 

No primeiro bloco, pretende-se que a criança realize ações motoras básicas com diversos 

aparelhos; no segundo, é esperado que o aluno seja capaz de se deslocar de variadas formas, 

através da coordenação e do equilíbrio; já no terceiro bloco, o grupo deve realizar habilidades 

gímnicas básicas, individualmente e em grupo, no solo ou em aparelhos, no quarto bloco, a criança 

deve realizar, por iniciativa própria, diferentes jogos de movimento; no quinto bloco, é pedido 

que o grupo seja capaz de patinar em equilíbrio e segurança. No sexto bloco, é esperado que se 

combine diferentes movimentos e ritmos de acordo com a melodia da música. Em relação ao 

sétimo bloco devem realizar-se atividades interagindo com a natureza e respeitando regras de 

segurança. Para finalizar, no último bloco (programa opcional), é esperado que a criança execute 

diferentes jogos, num nível mais introdutório e elementar e que seja capaz de nadar nos diferentes 

estilos num nível mais avançado. 

Uma vez que o nosso estágio foi realizado numa turma de 1.º ano vamos dar exemplos de 

atividades realizadas nos blocos de perícia e manipulação, deslocamentos e equilíbrios, jogos e 

atividades rítmicas expressivas, uma vez que não foram realizadas atividades no que concerne aos 

percursos na natureza, e os restantes blocos não se encontram destinados a este nível de ensino. 

Assim, relativamente ao bloco 1 foram realizados diversos circuitos, tendo sido efetuados 

exercícios de controlo de arcos e balões, bem como saltos de corda (anexo 12). Nestas atividades 

os objetivos foram atingidos pela maioria dos alunos, sendo que em alguns deles ainda existiam 

algumas dificuldades no salto e no controlo do rolamento de um arco. 



Relatório da Prática de Ensino Supervisionada 

70 
 

Figura 34: coreografia de Natal 

Fonte: Própria 

No que concerne ao bloco dos deslocamentos e equilíbrios, por nós muito utilizado ao 

longo do estágio, uma vez que nele se inserem atividades que promovem o desenvolvimento de 

habilidades motoras e das capacidades coordenativas, tão importantes nestas idades, foram 

realizadas atividades que pretendiam o controlo de movimentos, partindo de diferentes formas de 

movimento que eram dificultados à medida que o ponto de equilíbrio, ou seja, o contacto com o 

solo ia diminuindo. Nesta sequência, foram ainda realizados jogos (bloco 4), as quais tinham 

como ponto de partida, jogos tradicionais que desenvolviam os objetivos presentes nos restantes 

blocos, tais como o equilíbrio, a manipulação e os deslocamentos. 

Para finalizar, no âmbito do bloco das atividades rítmicas expressivas a turma realizou 

uma coreografia (figura 34), alusiva à época natalícia, apresentada na festa de Natal às restantes 

turmas. No desenrolar desta atividade verificou-se que alguns dos alunos ainda apresentavam 

algumas dificuldades ao nível da coordenação, embora soubessem os passos a seguir, ao longo da 

música. 

Verificámos que a turma apresentava grande desenvolvimento a nível motor, sendo a 

maior parte dos alunos capazes de realizar o que lhes era solicitado de forma correta e oportuna. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

3.3.4.2. Expressão e Educação Musical 

 

A Educação e Expressão Musical apresenta o canto como principal princípio orientador, 

pois é a atividade mais utilizada ao longo do 1.º CEB. Para que a criança seja capaz de desenvolver 

as potencialidades musicais é necessário que exista uma relação entre a música, o movimento e a 

exploração do corpo. De acordo com o documento orientador do 1.º CEB (ME, 2004, p.67) os 

instrumentos são entendidos como prolongamento do corpo, são o complemento necessário para 

o enriquecimento dos meios que a criança se pode servir nas suas experiências, permitindo, 

ainda, conhecer os segredos da produção sonora. 
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Os blocos de aprendizagens, para este domínio são os seguintes: Bloco 1- Jogos de 

Exploração e Bloco 2- Experimentação, Desenvolvimento e Criação Musical. Podemos verificar 

ainda que, a cada bloco, estão subjacentes diversos objetivos, que se podem relacionar com apenas 

um ano de escolaridade ou com os quatro em simultâneo, dependendo do nível de complexidade 

de cada um e com o nível de desenvolvimento de cada criança. 

Assim, no primeiro bloco a voz, o corpo e os instrumentos devem ser explorados através 

de diferentes jogos. Estes formam um todo, sendo utilizados pela criança de forma integrada, 

harmoniosa e criativa. Este bloco é subdividido em voz (instrumento principal, através do qual a 

criança se expressa e comunica); corpo (a criança desenvolve a sua musicalidade através de 

movimentos corporais) e instrumentos (utilizados para jogos de exploração utilizando o som). 

Relativamente a este bloco foi realizada uma aula que tinha por objetivo a utilização de 

diferentes partes do corpo para efetuar sons, conjugando os mesmos à voz, através da utilização 

de música stomp. 

No segundo bloco recorreu-se ao desenvolvimento auditivo (aprender a escutar, 

relacionar e organizar sons de forma a enriquecer a formação musical da criança), à expressão e 

compreensão musical (as atividades devem desenvolver a expressão e comunicação da criança) e 

à representação do som (esta deve sempre que possível ser utilizada para que a criança 

compreenda que a um determinado som corresponde um símbolo gráfico), para que fosse possível 

um desenvolvimento das capacidades musicais na criança. Assim, pode dizer-se que este domínio 

apresenta como objetivos gerais o desenvolvimento da musicalidade na criança, o 

desenvolvimento da linguagem e o pensamento musical, o desenvolvimento das capacidades 

musicais auditivas das crianças, o estímulo da expressão e da criação musical e a projeção da 

socialização e da comunicação para fora da escola. 

Relativamente a este bloco, foi realizada uma atividade em conjunto referente ao canto 

de uma canção alusiva ao Natal, por nós reinventada, partindo da música let it go do filme de 

animação Frozen. Aliado ao canto foi inventada um teatro para que todos pudessem participar, 

tendo alguns elementos de se vestir de acordo com as personagens presentes na música, outros 

cantar e os restantes alunos declamar pequenas frases sobre a época natalícia (anexo 13).  

A expressão musical foi utilizada diversas vezes na aprendizagem de conteúdos das 

restantes áreas, verificando-se que a turma tinha grande facilidade em decorar e entoar canções e 

sequências rítmicas. Contudo, quando lhes era pedido para elas próprias criarem sequências de 

sons, verificava-se que a partir de alguns exemplos, os restantes começavam a repetir sequências 

já realizadas anteriormente. 

 



Relatório da Prática de Ensino Supervisionada 

72 
 

3.3.4.3. Expressão e Educação Dramática 

 

A Expressão e Educação Dramática apresenta como princípios orientadores a utilização 

de situações imaginárias para que a criança se conheça melhor a si mesma e aos outros, utilizando 

o corpo como forma de expressão. Neste domínio não se pretende a memorização de textos mas 

sim que as crianças experimentem, através de diferentes meios, expressar a sua sensibilidade e 

desenvolver o seu imaginário (ME, 2004, p.77). 

Os blocos de aprendizagens, deste domínio dividem-se em: Bloco 1- Jogos de Exploração 

e Bloco 2-Jogos Dramáticos. A cada bloco estão subjacentes diversos objetivos, que se podem 

relacionar com apenas um ano de escolaridade ou com os quatro em simultâneo, dependendo do 

nível de complexidade de cada um e com o nível de desenvolvimento de cada criança. 

Sendo assim, no primeiro bloco, as atividades realizadas irão permitir que a criança 

desenvolva, de forma pessoal, a sua expressividade utilizando o corpo (através de jogos de 

imaginação e de movimento), a voz (como elemento essencial à comunicação), o espaço (através 

de diferentes direções e deslocamentos) e os objetos (transformação imaginária).   

Relativamente a este bloco, uma das atividades realizadas teve como intuito a exploração 

do corpo através da audição de músicas (anexo 14). A turma movimentou-se de diferentes formas, 

tendo em conta o ritmo das músicas, ao mesmo tempo que desenvolveu a desinibição do corpo. 

No segundo bloco pretende-se que o aluno expresse os seus sentimentos através de jogos 

de improvisação e dramáticos, utilizando linguagem verbal ou não verbal. Neste bloco, foram 

realizadas pequenas dramatizações de contos infantis, que todos conheciam e que os próprios 

reinventaram (figura 35). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assim, pode dizer-se que o domínio da Educação e Expressão Dramática apresenta como 

objetivos gerais a relação e comunicação com os outros, a realização de dramatizações a partir de 

histórias, a observação, o respeito e apreciação do desempenho dos outros, de forma a desenvolver 

Figura 35: Dramatização da história "Branca de Neve" 

Fonte: Própria 
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a criatividade, a inter-relação entre os colegas e a desinibição dos alunos através de jogos 

individuais e/ou de grupo. 

A expressão dramática foi uma área em relação à qual os alunos se mostraram curiosos, 

uma vez que tinham tido pouco contacto com a mesma. Mais do que uma vez esta foi utilizada, 

para além das aulas de expressão dramática, na área do português, na qual as crianças deram vida 

a personagem, através de fantoches. Desta forma, os alunos com maior facilidade na leitura e na 

exposição relativamente à turma encontraram-se mais motivados para fazer melhor, enquanto 

aqueles que demonstravam maiores dificuldades ou timidez, foram capazes de se “soltar”, uma 

vez que transmitiram os seus conhecimentos e voz para os fantoches. 

 

3.3.4.4. Educação e Expressão Plástica 

 

O domínio da Expressão e Educação Plástica apresenta como princípios orientadores a 

importância da manipulação, que leva a criança a descobrir sensações e a expressar os seus 

sentimentos em relação ao mundo. A exploração livre dos diversos materiais é vista como uma 

forma de desenvolvimento da imaginação, criatividade e destreza manual, levando, 

paulatinamente, à compreensão do conceito de volume e superfície (ME, 2004).  

De acordo com o mesmo documento, a manifestação de alegria que a criança demonstra 

enquanto se exprime é muito mais importante e satisfatória que a qualidade ou as apreciações 

sobre o trabalho realizado. Embora se pense que a expressão plástica só é exequível dentro de 

uma sala de aula, o contacto com a natureza, o conhecimento da região, as visitas a exposições e 

artesãos locais, são outras oportunidades de enriquecer e alargar a experiência dos alunos e 

desenvolver a sua sensibilidade estética” (ME, 2004, p.89). 

Em relação aos blocos de aprendizagens, encontram-se inerentes a esta área: Bloco 1- 

descoberta e organização progressiva de volumes; Bloco 2- descoberta e organização progressiva 

de superfícies e Bloco 3- exploração de técnicas diversas de expressão. 

A cada bloco estão subjacentes diversos objetivos, que se podem relacionar com apenas 

um ano de escolaridade ou com os quatro em simultâneo, dependendo do nível de complexidade 

de cada um e com o nível de desenvolvimento de cada criança. 

Estes objetivos baseiam-se na manipulação e exploração de diferentes materiais 

moldáveis e diferentes objetos, através de construções (Bloco 1), do desenho, tendo em conta 

diferentes matérias, tamanhos e suportes (Bloco 2) e do recorte, colagem, dobragem, impressão, 

tecelagem, costura, fotografia, transparência, meios audiovisuais e cartazes (Bloco 3) (ME, 2004). 

Este foi um dos domínios mais utilizados na realização de desenhos, recorte e colagem e 

na dobragem de folhas, seguindo ordens dadas pela professora estagiária. Uma das atividades 
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realizadas teve por objetivo a realização de um fantoche (que seria utilizado numa aula de 

Português a fim de ler, de forma motivadora e diversificada, um pequeno texto), utilizando as 

diferentes técnicas supramencionadas (Figura 36). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma outra atividade realizada neste domínio foi a elaboração da “Maria” e do “Manel” 

Castanha (Figura 37), através do recorte e colagem com papel de lustro. Esta atividade (anexo 

15) foi idealizada como forma de explorar o tema do S. Martinho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dias (2012, p.16) preconiza que a criança, ao contactar com diferentes técnicas e 

materiais, encontra distintas formas de utilização dos mesmos, desenvolvendo ao longo do tempo, 

a sua coordenação psicomotora, para que a criança faça com as mãos o que a mente concebe e 

imagina. 

Podemos assim concluir que a expressão plástica no 1.º CEB pretende desenvolver a 

motricidade e a destreza manual, levar à resolução de problemas de forma lúdica, levando a 

Figura 36: Fantoche realizado através da técnica da dobragem 

Fonte: Própria 

Figura 37: A "Maria Castanha" 

Fonte: Própria 
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criança a exteriorizar os sentimentos e emoções, estimulando a sua criatividade e imaginação e 

proporcionando o trabalho e a cooperação entre o grupo. 

A este nível a turma demonstrou grande facilidade na realização de desenhos, utilizando, 

muitas vezes, a transparência, aquando da inclusão de elementos no desenho, que embora não 

fossem observáveis, os alunos sabiam que estavam presentes, como por exemplo os dedos dos 

pés, mesmo quando “a pessoa” estava calçada. 

Relativamente à pintura, recorte e colagem, se alguns alunos efetuavam estas técnicas de 

forma correta, outros demonstravam grandes dificuldades no manuseamento da tesoura e na 

pintura de imagens, de pequenas ou grandes dimensões. No que diz respeito à colagem, era 

realizada, na maioria dos casos, corretamente. 

No decorrer do nosso estágio verificámos que, quando interligávamos as expressões com 

as restantes áreas, as aprendizagens eram efetuadas de forma mais rápida e eficaz, tornando-se 

uma estratégia que motivava os alunos. Relativamente ao aproveitamento dos alunos, na área das 

expressões, e observando a tabela 8, podemos aferir que a maioria dos alunos obteve classificação 

de Bom, contudo, foi nesta área também que se verificou o maior número de Suficientes, tendo 

em conta as restantes áreas. 

 

  Tabela 8: Aproveitamento dos alunos na Área das Expressões 

  Fonte: Própria 

  

 

3.4. Reflexão Final da PES no 1.º Ciclo do Ensino Básico na EB1 do Bonfim 

 

Após a realização deste relatório e o término de mais uma etapa que exigiu da nossa parte 

um grande esforço e dedicação, fazemos agora uma importante reflexão de tudo o que foi feito 

até aqui, tendo em conta a teoria, adquirida ao longo da nossa formação, e a prática, que nos 

demonstrou o verdadeiro significado de “ensinar”. 

Numa primeira fase acreditámos que o gosto por esta profissão, aliado a um conhecimento 

científico e metodológico, que adquirimos na licenciatura e no mestrado, eram suficientes para 

Avaliação da área das Expressões 

Fraco 0 

Insuficiente 0 

Suficiente 9 

Bom 13 

Muito Bom 3 
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realizar este estágio, de forma correta e sem inseguranças, uma vez que tínhamos a noção que 

estávamos apetrechadas de todos os elementos necessários a uma boa prática. 

Contudo, verificámos, ao longo deste estágio, que os conhecimentos adquiridos, embora 

de extrema importância, não são suficientes para dar resposta à prática, uma vez que ser docente, 

nos dias de hoje, é ser mais do que um transmissor de conhecimentos, é estar atento a tudo o que 

rodeia cada criança, com o intuito de a levar à aquisição de conhecimentos, de forma motivadora, 

tendo em conta que os alunos passam a maior parte do seu tempo na escola, e que cada um é 

diferente dos restantes, tendo os seus medos, os seus gostos e os seus desejos. 

Por essa razão, e tendo em conta, mais uma vez, o que pudemos observar e constatar ao 

longo deste estágio, pensamos que é importante levar a criança a construir o seu próprio 

conhecimento, através de atividades que tenham como objetivo a participação ativa de todos os 

alunos. Estas atividades nem sempre são exequíveis ou passíveis de ser executadas, nem sempre 

os objetivos são atingidos e, por essa razão, o professor deve repensar as suas práticas, e modificá-

las, sempre que necessário, para que as aprendizagens sejam significativas. 

Podemos, contudo, salientar que as atividades idealizadas, no geral, foram concretizadas 

com sucesso, uma vez que o grupo atingiu os objetivos a que nos propusemos, desde o primeiro 

dia. Era uma turma muito organizada e trabalhadora, com grande espírito de equipa e interajuda, 

com a qual gostámos de trabalhar, e na qual pudemos pôr em prática novas estratégias, tentando, 

sempre que possível, diversificar as atividades. 

Foram semanas de aprendizagem, não só por parte das crianças, mas também por nós, 

uma vez que só na prática é possível compreender o funcionamento de uma sala de aula do 1.º 

CEB. 

Se numa primeira fase sentimos medo de errar, confirmámos que é esta a profissão que 

queremos ter e que não nos arrependemos de ter enveredado por este curso, mesmo tendo 

consciência que não vai ser fácil, devido à complicada situação profissional dos professores. 

Consideramos que esta Prática Profissional foi muito profícua para a nossa formação 

como futuras educadoras/professoras do 1.º CEB, porque depará-mo-nos com diversas situações, 

com as quais iremos contactar num futuro próximo, sendo que ao longo deste semestre adquirimos 

as bases que nos irão ser muito úteis no futuro. 

Destas situações enfatizamos a possibilidade que nos foi dada de elaborar duas fichas de 

avaliação (uma de português e, outra de matemática), bem como os respetivos critérios de 

avaliação. Neste âmbito, podemos referir que quando estas nos foram propostas ficámos um 

pouco apreensivas, uma vez que nunca o tínhamos feito para além do medo de errar ou de pôr em 

causa a avaliação dos alunos da turma onde estagiámos. No decorrer da elaboração dessas fichas 

depará-mo-nos muitas vezes com dúvidas, questionando a presença de um determinado exercício, 
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tendo em consideração os alunos para os quais a mesma estava a ser realizada, pensando muitas 

vezes se os mesmos seriam capazes, de responder corretamente a uma questão, ou não. 

No final da realização das fichas de trabalho, verificámos que, ao contrário do que 

pensámos inicialmente, foi mais complicada a realização da ficha de avaliação de matemática do 

que a de português, visto esta apresentar diferentes domínios, que não foram pensados, na 

elaboração da mesma, verificando-se no final, que a mesma se encontrava confusa e sem uma 

ordem de domínios, sendo assim necessária a sua alteração e correção. 

Relativamente aos critérios de avaliação, muitas vezes pensamos que uma questão está 

correta, se todos os passos forem realizados, contudo, o facto de termos de realizar os critérios de 

avaliação permitiu-nos compreender que a correção das fichas de avaliação é um processo 

complicado e complexo, sendo necessário prever todas as possíveis respostas dadas pelos alunos, 

de forma a pontuar, distintamente, cada uma delas. 

Após a realização das fichas de avaliação, e observando as respostas dadas pelos alunos, 

verificámos que alguns deles responderam às questões, utilizando opções que não tinham sido 

consideradas nos critérios de correção, mostrando aqui mais uma vez que nem sempre é fácil cotar 

as respostas e corrigir as fichas de avaliação, visto que cada aluno tem a sua forma de pensar, 

sendo as respostas muito diversificadas e, embora não constando nos critérios, as mesmas acabam 

por ter fundamento, estando corretas. 

A possibilidade que nos foi dada de realizar duas fichas mostrou-se de extrema 

importância, uma vez que nos permitiu um primeiro contacto com a avaliação, e nos deu bases 

para, no futuro, poder elaborar as fichas de avaliação, tendo em conta o que realizámos e o que 

nos foi pedido que alterássemos, de forma a melhorar. 

Por outro lado, a possibilidade de participar nas avaliações de final do 1.º período, bem 

como na reunião de pais, sobre as mesmas, foi mais um dos pontos que contribuíram, de forma 

positiva, para o nosso futuro enquanto docente, pois foi o primeiro momento em que 

compreendemos as dificuldades sentidas, na avaliação dos alunos, e o quão difícil é separarmos 

a avaliação dos laços que criamos com os nossos alunos, com os quais passamos grande parte dos 

nossos dias. Sabemos que cada vez mais os pais são parte integrante no processo de ensino e 

aprendizagem, contudo, e tal como os seus filhos, também eles são diferentes e a forma como 

veem os professores, também é distinta sendo, por isso, importante um primeiro contacto com os 

mesmos, sem que sejamos a professora titular da turma, para que possamos ter uma noção dos 

assuntos a tratar. 

Em forma de conclusão podemos referir que tivemos muita sorte com a escola e a turma 

onde estivemos a realizar estágio, uma vez que esta instituição nos deu a possibilidade de utilizar 

recursos para melhorar as nossas práticas, numa turma que se mostrou muito empenhada, 
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participativa e com a qual gostámos de trabalhar e com pessoas que sempre se mostraram prontas 

para nos ajudar, quando as dúvidas e os receios surgiam. O facto de o nosso estágio ter sido numa 

turma do primeiro ano, possibilitou-nos a utilização de muitos materiais manipuláveis e recursos 

lúdicos, diversificando assim a forma como os conteúdos foram lecionados, sendo que, na nossa 

opinião, todos os formandos deveriam passar por este ano de escolaridade, uma vez que é neste 

que se inicia o processo de ensino e que as regras e o gosto pelas diferentes áreas tem início. 

Consideramos ainda que o estágio deveria ser mais longo, uma vez que no momento em 

que começámos a compreender o funcionamento da turma, bem como as estratégias que melhor 

se adequavam às suas aprendizagens, foi o momento em que finalizou esta etapa. 

Concluindo a PES II, que ocorreu no 1.º CEB foi um momento de extrema importância, 

na medida em que nos permitiu a aquisição de conhecimentos ligados à docência. Procurámos, 

sempre através de estratégias diversificadas e motivadoras, levar as crianças a adquirir 

aprendizagens significativas. 
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Capítulo III 

Estudo Empírico
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1. Enquadramento teórico 

 

O presente capítulo aborda o desenho infantil como forma de expressão. Este tema surgiu 

no seguimento da nossa PES, uma vez que verificámos que tanto no pré-escolar como no 1.º ano 

do 1.º CEB, as crianças ainda não são capazes de se exprimir através da escrita, recorrendo muitas 

vezes ao desenho como forma de exteriorizar os seus sentimentos, pensamentos ou ideias. 

Desta forma, é nosso objetivo compreender se existem diferenças, ao nível do desenho 

infantil, entre as crianças do pré-escolar (4-5 anos) e os alunos do 1.º ano do 1.º CEB (5-6 anos), 

tentando perceber quais as implicações pedagógicas que advêm das mesmas, bem como verificar 

alguns dos elementos que as crianças retratam no desenho e os seus respetivos significados. 

 

1.1. O desenho infantil 

 

A criança ao desenhar, ou ao utilizar qualquer outra técnica ligada à Expressão Plástica, 

deve desenvolvê-la por prazer e não como uma forma de avaliação, uma vez que o docente não 

deve efetuar qualquer juízo de valor, pois não se pretende a produção de obras de arte nem a 

formação de artistas, mas apenas a satisfação das necessidades de expressão e de criação da 

criança (Sousa, 2003, p.160).    

O mesmo autor refere ainda que, na maioria das vezes, o adulto observa o desenho infantil 

como forma de arte e não pelo conteúdo emocional que este implicitamente possuí, levando 

muitas vezes a considerá-lo pobre, ingénuo e fantasioso. Contrariando esta atitude, Farinha (2011) 

considera o desenho infantil como uma forma de expressão por parte da criança, um modo através 

do qual, ela transmite os seus medos, desejos e sentimentos. No que à pedagogia diz respeito, esta 

técnica leva a criança a desenvolver, de forma global, a motricidade, a imaginação e a inteligência. 

Assim, o desenho na criança surge como um meio de expressão sensoriomotor e lúdico, 

muitas vezes utilizado para expressar os seus sentimentos e fantasias, sendo este mais fácil que a 

utilização de palavras, ou seja, da linguagem, cuja conquista é tão longa e difícil (Organização 

de educadores e professores da Guarda, 1996, p. 16). 

Quando um adulto lhe incute um modelo já existente que ela é “obrigada” a reproduzir, 

deixa de poder imaginar, criar e representar o “mundo” como ela o idealiza, pois o desenho infantil 

é um pouco da sua alma desenrolada sobre o papel (Claparède, s/d, citado pela Organização de 

educadores e professores da Guarda, 1996, p. 16).  

A este propósito Gomes (2009) preconiza que embora o desenho possa ser considerado 

como um objeto de estudo para perceber a fase de desenvolvimento da criança, os seus conflitos 

e a forma como os expressa, muitas vezes é desvalorizado, em contexto escolar, sendo utilizado 
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como auxiliar na aquisição de conteúdos das restantes áreas. No 1.º CEB, e comparativamente às 

restantes áreas de conteúdo, o desenho é utilizado para a ilustração de textos ou apenas para 

embelezar uma folha de rosto. Já na pré-escola, segundo as OCEPE (ME, 1997, p. 69) o desenho 

é também uma forma de escrita, e os dois meios de expressão e comunicação surgem muitas vezes 

associados, complementando-se mutuamente, uma vez que o desenho pode substituir palavras e 

narrar histórias, representar momentos e acontecimentos. 

Foi a partir do séc. XIX que se passou a dar importância ao desenho como forma de 

análise do desenvolvimento infantil (Bombonato & Farago, 2016). Ao longo destes anos foram 

vários os autores que se interessaram pelo seu estudo, dividindo a evolução do desenho em etapas, 

tendo em consideração o nível de desenvolvimento e a idade das crianças. Na tabela seguinte 

apresentam-se alguns desses autores, bem como as respetivas fases do desenho infantil por eles 

defendidas. 

 

Tabela 9: As fases do desenho infantil, tendo em conta vários autores 

Fonte: Adaptado dos autores (Bombonato & Farago, 2016, p. 173) 

Luquet 

(1969) 

Piaget 

(1976) 

Lowenfeld 

(1976) 

Mèredieu 

(2006) 

Cox 

(2007) 

Iavelberg 

(2013) 

Realismo 

fortuito 

(até aos 3 

anos) 

Garatuja: 

- desordenada 

- ordenada 

(período sensório- 

-motor (0-2 anos)) 

Garatuja: 

- rabiscação 

longitudinal; 

- rabiscação 

(2-4 anos) 

Refuta teoria de 

Luquet na 

medida em que 

não explica o 

surgimento do 

desenho 

infantil, na 

criança, nem 

apresenta uma 

justificação para 

a passagem 

pelas diferentes 

fases. 

O 

desenvolviment

o do desenho 

infantil não 

ocorre 

naturalmente 

mas através de 

estímulos que 

não intervêm na 

criatividade da 

criança. 

As fases do 

desenho infantil 

não ocorrem 

naturalmente na 

criança. Estas 

dependem do 

meio onde a 

criança se insere 

e dos estímulos 

que lhe são 

proporcionados. 

Realismo 

fracassado 

(3-5 anos) 

Pré-esquematismo 

(período pré- 

-operatório (2-7anos)) 

Figuração pré- 

-esquemática 

(4-7 anos) 

Realismo 

intelectual 

(5-9 anos) 

Esquematismo 

(período das 

operações concretas 

(7-9/10 anos)) 

Figuração 

esquemática 

(7 – 9 anos) 

Realismo 

visual  

(9-10 anos) 

Realismo  

(final do período das 

operações concretas 

(9/10-12 anos)) 

Figuração 

realista 

(9-12 anos) 

 Pseudo Naturalismo 

(período das 

operações abstratas (a 

partir dos 12 anos)) 
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1.1.1. O desenho infantil na perspetiva de Luquet  

 

O desenho infantil está, na perspetiva de Luquet (1969), dividido em quatro fases. 

Inicialmente a criança, até aos 3 anos, encontra-se perante o Realismo Fortuito. Este subdivide-

se em dois níveis, um primeiro no qual o desenho é involuntário e os traços não representam um 

objeto em concreto, e, um segundo nível, no qual o desenho passa a ser voluntário, e a criança 

desenha com uma intencionalidade, ainda que a interpretação do mesmo possa não coincidir com 

a intenção inicial, ou seja, a criança desenha com uma intenção e, no final, pode atribuir um 

significado completamente diferente ao que desenhou (Luquet, 1979, referido por Binfaré, 2009). 

Neste caso, Leo (1985, p. 45) refere que a ideia original pode ser desenhar, vamos dizer 

um gato; mas, à medida que a figura vai sendo feita, pode sofrer uma série de designações, tal 

como ser rotulada de carro ou barco. No dia seguinte, a mesma criança mostra seu desenho e 

insiste em que é uma casa. 

Seguidamente, na tese de Realismo Fracassado, entre os três e os cinco anos de idade, o 

mesmo autor defende que a criança desenha de acordo com a importância que dá a uma 

determinada parte do objeto, podendo retirar pormenores e enfatizar outros. Na figura 38 podemos 

verificar que a criança dá uma grande importância aos dedos das mãos, esquecendo-se de desenhar 

as orelhas, mesmo sabendo que estas estão presentes. Podemos verificar, ainda, falta de 

proporcionalidade nos braços.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir dos 5 e até aos 9 anos de idade, a criança encontra-se na fase do Realismo 

Intelectual. Neste momento, ao desenhar, demonstra ter conhecimento do objeto que representa, 

utilizando muitas vezes a transparência. Como se pode verificar na figura 39, a criança para além 

de desenhar o carro, evidencia também os elementos interiores do mesmo (volante, pessoas, 

bancos). 

Figura 38: Realismo fracassado (criança de 4 anos) 

Fonte: Própria 
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É ainda nesta fase que a criança começa a utilizar a proporcionalidade. Esta compreende 

que um elemento que está mais afastado é menor que um outro que se encontra perto dela. Esta 

característica pode ser observada na figura 40, onde a criança representa um jogo de futebol, 

colocando os jogadores mais próximos com um tamanho maior, em relação às balizas e respetivos 

guarda-redes que se encontram mais afastados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na última etapa, Realismo Visual, que ocorre dos 9 aos 10 anos, Farinha (2011) defende 

que a criança já apresenta os objetos de acordo com o que observa, representando a realidade e 

deixando para trás a transparência. Nesta fase compreende que as cores e as formas podem ser 

uma forma de exprimir a realidade do desenho. Podemos verificar, na figura 41, a utilização de 

cores para representar os bombeiros no combate ao fogo proveniente de uma casa. 

 

 

 

 

Figura 39: Realismo intelectual (criança de 6 anos) 

Fonte: Própria 

Figura 40: Proporcionalidade 

Fonte: Farinha (2013, p. 39) 
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1.1.2. Etapas do desenho infantil segundo Piaget  

 

Tal como é possível verificar na tabela 9, Piaget caraterizou o desenho infantil, em 5 

etapas que estão estritamente relacionadas com as etapas do desenvolvimento cognitivo pois, o 

desenho infantil é uma das formas através das quais a função de atribuição da significação se 

expressa e se constrói (Piaget, 1976, citado por Pereira, s/d, p. 2). 

A primeira fase, denominada por Garatuja, subdivide-se em Garatuja desordenada e 

Garatuja ordenada e ocorre até aos 2 anos de idade, aquando da fase Sensoriomotora. Tal como 

na teoria de Luquet (1969), também Piaget (1976) considera que a criança desenha por prazer e 

não para transmitir alguma ideia, não existindo, nesta fase, referência à figura humana e estando 

as cores, a proporcionalidade e os restantes elementos fundamentais à interpretação do desenho 

infantil, em segundo plano. Desta forma, as crianças começam por “rabiscar” através de 

movimentos desordenados e sem sentido, despreocupadas com o desenho em si (figura 42). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41: Realismo visual 

Fonte: Farinha (2013, p. 40) 

Figura 42: Garatuja desordenada (criança de 16 meses) 

Fonte: Própria 
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Figura 44: Homem girino (criança de 3 anos) 

Fonte: Própria 

Numa segunda fase, Garatuja ordenada, a criança já compreende a noção de espaço, 

utilizando a folha e não ultrapassando os seus limites, ao mesmo tempo que os seus movimentos 

se tornam mais distantes e circulares (figura 43). Tal como Luquet (1969), também Piaget 

considera que nesta fase não existe uma relação entre o desenho e a sua representação e, por essa 

razão, antes mesmo de terminar seu desenho, o seu traçado pode-se transformar em diversas 

coisas, como por exemplo, um risco pode ser uma árvore ou antes de terminar pode ser um 

cachorro correndo, ou seja, a criança observa o que desenhou e depois refere aquilo que a imagem 

lhe parece, e não o que ela idealizou inicialmente (Bombonato & Farago, 2016, p. 191). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A segunda fase defendida por Piaget (1976) é o Pré-esquematismo, que se encontra 

relacionada com o Período Pré-operatório. Este ocorre dos 2 aos 7 anos e é possível verificar, de 

acordo com Pereira (s/d, p. 2) que a ação é substituída pela representação, existindo assim uma 

estreita relação entre o desenho, o pensamento e a realidade, ou seja, a criança utiliza as cores e 

os traços para desenhar o que imagina e a forma como a mesma vê a realidade. É ainda nesta fase 

que surge o denominado “homem girino” (figura 44). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43: Garatuja ordenada 

Fonte: Bombonato & Farago (2016, p. 191) 
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No que diz respeito à terceira fase, o Esquematismo, está relacionado com o início do 

estádio das Operações Concretas (dos 7 aos 10 anos), Piaget (1976) refere que se carateriza pelos 

esquemas representativos, ou seja, a criança utiliza diferentes formas para representar objetos, 

conforme o que observa na realidade. Nesta fase a criança começa a compreender a relação que 

existe entre a cor e o objeto, caraterística para ela desconhecida até então, uma vez que o desenho, 

e a cor nele presente, era utilizada tendo em conta a sua imaginação e expressão e não a realidade. 

Relativamente à figura humana ainda é possível verificar algumas incongruências como: exagero, 

omissão ou transparência, fenómeno salientado por Luquet (1969) na sua terceira etapa, o 

Realismo Intelectual. 

Na figura 45 é possível verificar a representação de diferentes objetos com cores e formas 

diferentes, bem como a figura humana, na qual se podem distinguir as diferentes partes do corpo, 

verificando-se ainda detalhes (nas roupas), que não eram observados na fase anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No final da tese das Operações Concretas, Piaget (1976) reitera que, as crianças passam 

para uma nova fase, o Realismo, uma vez que é neste momento que surge a consciência do género. 

Numa primeira fase diferencia o vestuário, distinguindo assim o género feminino do masculino 

e, seguidamente, a criança desenha junto do menino, caraterísticas de menino (carros, bolas,…) e 

perto de meninas elementos ditos femininos (bonecas, jogos, flores,…), como é possível verificar 

na figura 46, onde uma criança desenhou duas meninas a jogar à apanhada, caraterizando-o como 

um jogo de meninas. 

 

 

 

Figura 45: Esquematismo (criança de 7 anos) 

Fonte: Própria 
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Para finalizar, na última fase, Pseudo Naturalismo, que ocorre a partir dos 10 anos 

(Operações Abstratas) Piaget (1976, citado por Bombonato & Farago, 2016, p. 193) refere que a 

criança deixa de desenhar espontaneamente e passa a fazê-lo como forma de investigação da sua 

própria personalidade. Estes desenhos apresentam como caraterísticas o realismo, a 

profundidade, o espaço e o uso consciente da cor, tal como é possível verificar na figura 47, que 

retrata um menino sentado numa cadeira, com as pernas cruzadas, sendo possível observar a 

continuidade do chão e as janelas. Para além destes elementos, a cor preta é ainda utilizada para 

distinguir os efeitos de claridade, luz e sombra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma vez que as fases do desenho infantil, defendidas por Piaget (1979) se encontram 

relacionadas com as fases de desenvolvimento cognitivo, consideramos ser importante considerá-

las aqui, de forma sucinta, expondo as principais caraterísticas de cada uma. 

 

 

Figura 46: Realismo (distinção de géneros) 

Fonte: Bombonato & Farago (2016, p. 192) 

Figura 47: Pseudo Naturalismo 

Fonte: Bombonato & Farago (2016, p. 193) 
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1.1.2.1. Fases do desenvolvimento cognitivo segundo Piaget 

 

No entender de Piaget, o processo de desenvolvimento mental ocorre partindo de 

operações organizadas, que se combinam, e originam estádios de desenvolvimento cognitivo 

(tabela 10), ou seja à medida que os seres humanos crescem, eles utilizam esquemas cada vez 

mais complexos para organizar a informação e compreender o mundo exterior (Tavares, et al, 

2007, p. 118). 

Tabela 10: Estádios de desenvolvimento cognitivo segundo Piaget  

Fonte: Adaptado de Tavares et al, 2007 

Estádios Idades Principais comportamentos 

Sensório-motor 0 – 2 anos - Dos reflexos inatos à construção da imagem mental; 

- Permanência do objeto (8-12 meses); 

- Imagem mental e formação de símbolos (18-24 meses). 

Pré-operatório 2 – 7 anos - Inteligência representativa; 

- Egocentrismo intelectual; 

- Pensamento mágico; 

- Jogo simbólico e desenho infantil; 

- Pensamento intuitivo (4-7 anos). 

Operações 

concretas 

7 – 11/12 

anos 

- Reversibilidade mental; 

- Pensamento lógico; 

- Operações mentais: contar, medir, classificar, …; 

- Conservação de matéria sólida, líquida, peso e volume; 

- Tempo e velocidade. 

Operações 

formais 

A partir 

dos 11/12 

anos 

- Pensamento abstrato; 

- Operar sobre operações; 

- Raciocínio hipotético-dedutivo; 

- Definição de conceitos e valores. 

 

Da tabela supramencionada e, tendo por base o que já foi referido, podemos verificar que 

a teoria piagetiana traz implicações para a educação, na medida em que a criança é vista como o 

centro do processo educativo, uma vez que é importante ter em consideração a forma de pensar e 

os meios que a criança utiliza para chegar a um resultado e não apenas avaliar a resposta final 

(Berk, 2001, citado por Tavares et al, 2007, p.119). 

Neste contexto, é possível ainda verificar que a criança tem um papel ativo na construção 

da sua própria aprendizagem, pois é através da interação entre a mesma e os objetos que a criança 

conhece e compreende do meio envolvente. Verifica-se, assim, a relevância dada ao 

educador/professor, como agente que deve promover o contacto entre a criança e o meio físico, 

tendo em consideração que a criança, não é um adulto em miniatura e, por essa razão, a sua forma 

de pensar não é igual à de um adulto, verificando-se que embora a sequência dos estádios de 

desenvolvimento seja a mesma para todas as crianças, existem diferenças individuais no que diz 

respeito ao ritmo de progressão através dos estádios de desenvolvimento. 
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1.1.3. O desenho infantil na perspetiva de Lowenfeld  

 

Tal como os autores já mencionados, também Loewfeld (1976) considera que o desenho 

infantil se desenvolve segundo quatro etapas, de acordo com a idade de cada criança, cada uma 

com caraterísticas muito próprias, mas relacionadas umas com as outras, sendo elas: 1.º Estádio 

– Rabiscação Desordenada ou Garatuja, que ainda se subdivide em Rabiscação Longitudinal e 

Rabiscação; 2.º Estádio – Figuração Pré-Esquemática; 3.º Estádio – Figuração Esquemática e o 

4.º Estádio – Figuração Realista. 

De acordo com Bombonato & Farago (2016) no início da primeira fase (sensivelmente 

ao 1 ano e meio de idade) as crianças desenham por prazer, sem o intuito de desenhar algo em 

concreto. Seguidamente, iniciando o período de Rabiscação Longitudinal, a criança “rabisca” a 

folha de forma desordenada e sem direção, dentro e fora da folha, pois ainda não adquiriu a noção 

espacial. No final desta fase, a criança acaba por deter um maior controlo motor, no que diz 

respeito aos traços e símbolos isolados que faz no papel, utilizando a totalidade da folha, mas sem 

ir para além dela (Lima, 2014). 

Neste contexto, na fase da Rabiscação (até aos 4 anos de idade), Bombonato & Farago 

(2016, p. 186) referem que, através da criatividade, a criança não só desenha, como atribui um 

nome a cada um dos elementos presentes no desenho, baseando-se nas suas vivências, mas 

também na sua imaginação, através de uma linguagem plástica carregada de simbolismo. Nesta 

fase já é possível identificar a figura humana, pois ela fecha os seus traços de forma a representar 

as diferentes partes do corpo, tal como se mostra na figura 48. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Na fase seguinte, Figuração Pré-esquemática, que ocorre entre os 4 e os 7 anos, a criança 

atribui à representação da figura humana, não aquilo que ela observa através de imagens, 

fotografias, ou por observação pessoal, mas sim aquilo que ela conhece do próprio corpo, 

Figura 48: Fase da Rabiscação 

Fonte: Bombonato & Farago (2016, p. 186) 
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denotando-se desta forma o seu egocentrismo, ou seja, a criança tem como referência o seu 

próprio eu e a sua figura (Pereira, 2014). 

A realidade é assim expressa pela criança como ela própria a observa, contudo, ainda não 

é capaz de distinguir o tamanho dos objetos, apresentando exageros e omissões, que a levam a 

várias tentativas, de forma a melhorar o seu desempenho, pois as figuras que as crianças sempre 

repetem favorecem o seu desenvolvimento mental (Lowenfel, 1976, citado por Bombonato & 

Farago, 2016, p.187). O mesmo autor salienta ainda que embora o desenho vá evoluindo, neste 

momento, a pintura ainda apresenta caraterísticas da primeira fase, pois ainda é feito através de 

“rabiscos” (figura 49), sendo este um processo natural da criança. Contudo, a escolha das cores 

já é feita emocionalmente, tendo em conta os seus gostos ou emoções. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na Figuração Esquemática, que acontece entre os 7 e os 9 anos, a criança representa a 

figura humana com mais detalhe, coloca a cada pessoa roupas, olhos, boca cabelo, nariz, de forma 

a ser percetível que são pessoas diferentes. Os objetos passam a estar colocados sobre uma linha 

que representa o chão, ou o céu, que passam a sustentar os restantes elementos do desenho, 

embora os mesmos ainda não estejam representados em perspetiva. As cores utilizadas passam a 

representar a realidade, escolhendo cada uma de acordo com o que observa no seu dia-a-dia 

(Lima, 2014). 

Bombonato & Farago (2016) salientam que nesta etapa encontramos ainda a sobreposição 

de figuras geométricas com transparência, o que torna possível verificarmos, nos desenhos das 

crianças, elementos que se encontram dentro de casas, carros, prédios, etc., uma vez que as 

crianças embora não observem esses mesmos objetos, sabem que estão lá e, por essa razão, 

acabam por representá-los nos seus desenhos, tal como podemos verificar na figura 50, onde a 

criança sobrepõe figuras geométricas para representar o castelo e, ao mesmo tempo desenha o 

trono e a escadaria, elementos que sabe fazerem parte do mesmo. 

Figura 49: Fase da Figuração Pré-esquemática 

Fonte: Própria 
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Figura 50: Figuração Esquemática (criança de 7 anos) 

Fonte: Própria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na última fase, Figuração Realista, que ocorre entre os 9 e os 12 anos, a criança expressa-

se com mais detalhes. Ao contrário do que é possível observar na fase anterior, nesta fase a criança 

utiliza a proporcionalidade para demonstrar que um objeto é maior do que outro, ou que aquele 

que está à frente acaba por esconder o que está atrás. Mais do que as cores reais, nesta fase, a 

criança já utiliza sombras, para representar a profundidade e a perspetiva. Uma vez que esta fase 

é caraterizada pelo realismo que a criança transmite através do desenho, é muito frequente, nestas 

idades, observar crianças que preferem esconder os seus desenhos para os adultos e colegas, uma 

vez que consideram que os mesmos não estão de acordo com os objetivos pretendidos, 

verificando-se que as crianças se tornam bastante autocríticas, não só nas suas criações, como 

também nas ações do seu dia-a-dia. 

 

1.1.4. O desenho infantil na perspetiva de Mèredieu  

 

Sobre o desenho infantil, Méredieu considera a análise de Luquet insuficiente, pois 

defende que existem “falhas” que ainda não foram explicadas. Mèredieu (2006, citado por 

Bombonato & Farago, 2016, p. 184) refere sobre este assunto que embora Luquet, 

tenha sido o primeiro a distinguir as grandes etapas do grafismo 

infantil, [...] sua análise é insuficientemente explicativa. Não explica o 

nascimento da representação figurativa e tampouco a passagem de um 

estágio para outro. Particularmente, não se fica sabendo por que o 

desenho, em certo momento, acaba por empobrecer-se e desaparecer. 

Tais estágios formam planos fixos, instantâneos, para fixar 

características que assim se tornam mais facilmente reconhecíveis. 

Mas restaria situar todos esses dados numa perspectiva genética que 

pudesse não apenas descrever, mas explicar.  

 

Desta forma, Mèredieu vê os rabiscos como um gesto motor essencial para o 

desenvolvimento do desenho infantil, sendo que estes são postos de parte por outros autores, que 

acabam por dar maior ênfase às caraterísticas de outras fases, deixando para trás o período das 

garatujas. Por outro lado, contrapõe ainda a ideia das transparências, uma vez que estas são 
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avaliadas por adultos que separam os diferentes elementos presentes no desenho, ou seja, se uma 

criança desenha um carro e no seu interior desenha o banco, o volante e o condutor, conclui-se 

que a criança desenha efetivamente o carro e, posteriormente, como a mesma sabe que no seu 

interior também se encontram outros elementos, desenha-os como se os estivesse, efetivamente, 

a observar. 

Contudo, esta autora considera que o desenho é feito pela criança e, por essa razão, as 

transparências devem ser entendidas como uma relação de afetividade entre os diferentes objetos 

em conjunto, ou seja, tendo em conta o mesmo exemplo, a criança desenha o carro e os elementos 

interiores, não por saber que eles estão presentes, mas porque existe uma relação indissociável 

entre o carro, o banco, o volante e o condutor. 

 

1.1.5. O desenho infantil na perspetiva de Cox 

 

Sobre este assunto Cox (2010, citado por Lima, & al, s/d) refere ainda que este 

desenvolvimento ao nível do desenho não ocorre naturalmente, mas sim através de estímulos, que 

não comprometem, nem intervêm na criatividade da criança, mas que a auxiliam na sua 

realização, pois caso contrário todos saberíamos desenhar bem e sem qualquer esforço ou talento. 

 

1.1.6. O desenho infantil na perspetiva de Iavelberg 

 

As crianças expressam os seus sentimentos, desejos e receios através do desenho. A 

expressão ligada à cultura leva a que a criança se vá desenvolvendo ao longo do tempo, contudo, 

e ao contrário do que é defendido por Luquet, as fases de desenvolvimento dependem da própria 

criança e dos estímulos que lhes são proporcionados e não da idade que ela apresenta na altura 

em que efetua um desenho, pois cada criança é única (Iavelberg, 2013). 

 A mesma autora considera ainda que a cultura influencia o desenho na medida em que 

desde pequenos a apresentação e seleção de meios e suportes e na observação dos atos dos 

desenhos leva a que cada criança compreenda o que é o desenho e para que o mesmo serve 

(Iavelberg, 2013, citado por Bombonato & Farago, 2016, p. 180). 

 

1.2. Reflexão sobre as fases do desenho infantil 

 

Tendo em conta os autores supramencionados podemos verificar que, os três primeiros, 

embora apresentem designações diferentes, tendo em conta a idade das crianças para cada fase ou 

etapa, consideram, que em cada fase, se desenvolvem caraterísticas distintas, que se encontram 
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relacionadas com o seu nível de desenvolvimento e, portanto, não existem divergências 

acentuadas entre eles. Contudo é importante ter em consideração que os parâmetros defendidos 

pelos autores acima mencionados não devem ser tidos como regra, pois os três últimos autores 

vêm defender que nem todas as crianças passam por todos estes estádios ou fases de 

desenvolvimento, uma vez que elas modificam os seus esquemas numa tentativa de desenhar o 

que vêem e como vêem o que faz parte da sua realidade e meio, principalmente, aquilo que tem 

significado para ela (Gimenez, 2009, p. 30). 

Tendo em consideração os estudos feitos por estes autores, e partindo da evolução do 

desenho infantil, pode verificar-se, de uma forma simplista, que esta expressão se inicia com as 

garatujas, cujo resultado são riscos desordenados e sem controlo motor, passando depois para 

uma fase onde é possível verificar linhas e esferas. Nesta sequência, aparece a figura humana em 

forma de girino. Inicialmente, a criança desenha o que sabe dos objetos e não aquilo que vê e, 

finalmente, numa última fase a figura humana passa a ser completa, recorrendo a figuras 

geométricas coloridas, sendo o desenho estruturado, apresentando diversos objetos relacionados 

entre si. Contudo, estas fases não são limitadas por idades, nem apresentam caraterísticas muito 

próprias, pois se uma criança passa por todas as fases, respeitando as idades defendidas por 

autores como Luquet, outras há que saltam etapas ou acabam por passar um maior período de 

tempo na mesma fase (Lima, & al, s/d). 

Após conhecermos o que cada autor defende relativamente ao desenvolvimento do 

desenho infantil consideramos que todos eles apresentam teorias plausíveis e que acabam por se 

complementar. Na nossa opinião, o desenvolvimento do desenho infantil ocorre, partindo, 

simultaneamente, da fase onde eles se encontram, da cultura e dos estímulos que lhes são 

proporcionados, isto é, uma criança ao longo da sua vida vai passando por diferentes fases, a nível 

do desenho infantil, tendo em conta as caraterísticas, acima referidas por alguns autores, contudo, 

e na nossa opinião, para além destas fases é necessário ter em consideração também a cultura de 

cada criança e os estímulos que lhes são proporcionados, pois é possível verificar que crianças da 

mesma idade podem encontrar-se em fases distintas. 

Vejamos por exemplo uma criança que vive num prédio de uma cidade e outra, da mesma 

idade, que vive numa aldeia. Se a ambas não lhes for facultada nenhuma folha para desenhar, a 

primeira irá fazê-lo em superfícies como paredes, sofás, etc. verificando-se que os pais a irão 

repreender, mostrando-lhe que não é permitido desenhar nas mesmas, ou seja, a cultura e a falta 

de estímulos leva a criança a não desenvolver a técnica ao nível do desenho. Por outro lado, a 

criança que vive na aldeia, mesmo que seja impossibilitada de desenhar em superfícies que 

encontra em casa, pode dirigir-se ao pátio, ou à rua e desenhar na terra, utilizando o dedo ou um 

pau, por exemplo, verificando-se assim que esta, partindo da sua cultura e estímulos diferentes 
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pode desenvolver a forma como desenha. Assim, consideramos que embora as fases do desenho 

infantil sejam um meio de extrema importância para compreender o que cada criança pretende 

expressar com o desenho, é importante também ter em atenção a sua cultura e os estímulos que 

lhes são proporcionados. 

 Podemos ainda referir que embora os três últimos autores contestem as ideias dos três 

primeiros, os mesmos não apresentam uma explicação plausível sobre a passagem de uma fase 

para a outra, por parte da criança. Neste sentido, podemos referir, que após alguma pesquisa e 

análise verificámos que esta passagem pode ser explicada, tendo em conta a teoria de Susan Carey 

(1985), Conceptual Change, ou Mudança Conceptual, que será seguidamente exposta. 

 

1.2.1. Conceptual Change defendida por Susan Carey 

 

De acordo com Ausubel (1963, citado por Moreira & Greca, 2003, p. 2) o conhecimento 

prévio é o fator isolado que mais influencia na aprendizagem, isto é, a aprendizagem não é mais 

do que a junção de vários conhecimentos que se unem e se complementam ao longo da vida. 

Os seres humanos nascem com a capacidade de desenvolver conhecimentos relativos a 

domínios como a linguagem, os objetos e os números, que nos permitem compreender e organizar 

o mundo, através de estímulos. Estes conhecimentos, ao longo da vida, tornam-se mais complexos 

ou sofrem alterações, quando deles surgem resultados inadequados para a compreensão do 

mundo, ou seja, a criança como um ser curioso procura conhecer o mundo que a rodeia, tornando 

as suas conceções alternativas cada vez mais complexas, contudo, por diversas vezes, os 

conhecimentos que adquire mostram-se incorretos, ou em desacordo com a realidade, e por essa 

razão surge a necessidade de os alterar, ocorrendo, desta forma, o que Carey denomina por 

Conceptual Change, ou Mudança Conceptual (Carey, 1985, referido em Moreira & Greca, 2003). 

Vejamos o seguinte exemplo, tendo em conta o desenho infantil: uma criança que se 

encontra, segundo Piaget (1979) na fase do Pré-esquematismo, caraterizada pelo “homem girino”. 

Com o passar do tempo, a mesma vai-se apercebendo que a figura humana é mais do que um 

círculo de onde surgem outros traços (membros), e essa aprendizagem altera-se, passando a 

representar as diferentes partes do corpo humano, ou seja, as conceções vão tornando-se mais 

complexas, tendo em conta o que observa. 

Assim, quando os períodos de mudança conceptual surgem ocorrem aprendizagens 

significativas, que complementam os conhecimentos já existentes, sem os apagar ou modificar, 

ou seja, a concepção torna-se mais elaborada, ou mais rica, em termos de significados 

adicionados a ela, ou evolui sem perder a sua identidade (Moreira & Greca, 2003, p. 5). 
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Desta forma, podemos verificar que para esta autora as aprendizagens ocorrem, partindo 

dos conhecimentos que cada criança já detém e que utiliza para compreender novos 

conhecimentos, tornando, assim, os anteriores mais complexos.  

 

1.3. A expressão no desenho infantil 

 

Existem diversas formas e testes para compreender o que a criança quer transmitir com o 

desenho e qual o seu estado psicológico durante a realização do mesmo. Estas características 

podem ser observadas através da qualidade da linha, a orientação no espaço, o sombreado, os 

símbolos, a proporcionalidade, as cores, entre outras. Uma vez que se pretende com este estudo 

verificar as diferenças existentes entre os desenhos feitos por crianças da educação pré-escolar e 

do 1.º CEB, tendo por base diferentes categorias e baseando-nos nas caraterísticas definidas pelos 

diferentes autores mencionados, explicaremos de seguida alguns desses elementos presentes no 

desenho infantil.  

 

1.3.1. A proporcionalidade 

 

Em relação ao desenho infantil, pode dizer-se que o tamanho dos elementos que a criança 

cria não é realizado ao acaso. De acordo com Stern (1974) quando a criança desenha a figura 

humana, a cabeça não é feita com um tamanho superior ao corpo por acaso ou por falta de jeito, 

assim como também não é acidentalmente que a mesma desenha um elemento maior que outro. 

Sobre este assunto, Sousa (2003) refere que a criança utiliza a proporção para demonstrar 

a importância afetiva que a mesma dá a um determinado elemento, não estando este em 

conformidade com a realidade. Num desenho acerca da família (figura 51), uma criança de 8 anos, 

segundo o mesmo autor, começa por desenhar o pai, pois representa para a mesma o “chefe de 

família” e, por isso, a personagem principal da mesma. Em seguida, desenha a mãe, e 

posteriormente, ela própria e só no final desenha o irmão, sendo que o pai é o elemento maior e o 

irmão o menor, quando na realidade, o irmão pode ser maior do que todos os elementos da família, 

contudo a criança considera que os pais são os elementos mais importantes, da família, seguindo-

-se ela própria e só no final, o irmão. 
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Num outro exemplo, quando uma criança desenha uma casa inferior a uma pessoa, 

demonstra através da proporcionalidade que a pessoa em questão é para ela mais importante do 

que a casa. Por outro lado, quando uma criança desenha, por exemplo, duas árvores de tamanhos 

diferentes, não significa que uma delas é mais importante que outra, mas sim, que uma delas está 

mais longe, ou seja, demonstra que a criança já representa a distância. 

Assim sendo, pode concluir-se que o tipo de proporções que a criança utiliza na sua arte 

reflete, geralmente, as suas relações e experiências íntimas com o objeto (Sousa, 2003, p.171). 

Desta forma é necessário ter em atenção, que mesmo sem compreender as proporções que cada 

criança dá a um determinado elemento, não se deve tentar corrigi-las, pois estas não estão erradas, 

mas sim de acordo com a relevância que a mesma dá a cada objeto. 

 

1.3.2. A cor 

 

Antes de começar um estudo sobre a cor no desenho infantil é necessário referir que, 

segundo Debienne (1977), este deve ser analisado, paralelamente, com outros elementos como o 

traço, o espaço, os símbolos, entre outros, uma vez que a utilização da cor pode ser, simplesmente 

a representação da realidade, ou seja, o azul do céu, vermelho da luz e do fogo, verde das árvores 

(p.59). De acordo com Henriques (1996) é muito difícil separar a pintura do desenho infantil em 

comparação com o adulto, pois quando se pede a uma criança para desenhar livremente, esta pode 

utilizar a cor como forma de comunicar algo.  

Desde muito cedo, a criança utiliza a cor, para representar objetos. Para colorir, a criança 

pode utilizar apenas uma cor, porque é bonita ou colorir a folha com diferentes cores, sem existir 

uma relação entre esta e o objeto (Luquet, 1969). Assim pode dizer-se que a criança nos desenhos 

utiliza cores para representar a realidade, como por exemplo o céu, o mar ou os vegetais, por outro 

lado, pode usá-las apenas como decoração, como por exemplo, o vestuário, os transportes ou os 

animais. Podemos observar, na figura 52, um desenho de um lago, de uma criança de sete anos, 

Figura 51: A proporcionalidade 

Fonte: Luquet (1969, p. 96) 
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cuja legenda refere que as árvores são verdes, os ranúnculos aquáticos têm as folhas verdes e as 

flores amarelas, a bandeira do barco é tricolor, as crianças estão vestidas de vermelho, amarelo 

e azul, os patos são cada um de cor diferente, violeta, amarelo, azul e vermelho (Luquet, 1969, 

p. 115). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo Debienne (1977) a utilização de cores quentes como o vermelho, amarelo e azul 

remetem para um equilíbrio feliz, contudo a utilização exagerada da cor vermelha depois dos seis 

anos pode indiciar comportamentos agressivos, porém, é importante ter em conta os restantes 

elementos do desenho, pois existem exceções. A figura 53 representa o desenho de uma criança 

de 6 anos e meio, que mostra uma menina em vermelho vivo e cujo comentário da criança é a 

menina está contente porque o sol está a olhar para ela (p.125), verificando-se neste caso que a 

criança transmite para o desenho infantil (para a criança desenhada) os seus próprios sentimentos, 

neste caso a felicidade sentida relativamente ao sol, contrariando a ideia de agressividade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por sua vez, segundo o mesmo autor, as cores sombrias demonstram tristeza, inquietação 

ou oposição. O preto representa medo, angústia ou depressão. O verde representa oposição e o 

Figura 52: Utilização da cor como forma decorativa 

Fonte: Luquet (1969, p. 115) 

Figura 53: Expressão de sentimentos através do desenho 

Fonte: Debienne (1997, p.125) 
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azul harmonia ou demasiado controlo. Leo (1985) acredita que para além da cor, também o 

sombreado, que obscurece a figura, remete para uma certa ansiedade, contudo deve ter-se em 

atenção o tipo de sombreado, pois este pode representar a tridimensionalidade.  

Neste âmbito, pode dizer-se que as cores, no desenho infantil, podem expressar o que a 

criança quer transmitir ou o seu estado psicológico, no momento da realização do mesmo. 

Contudo, segundo Debienne (1977) é necessário ter em consideração a posição de uma 

determinada cor, no conjunto das restantes, não podendo ser interpretada isoladamente. 

 

2. Estudo empírico 

 

Ao longo da nossa PES foram surgindo aspetos, para nós desconhecidos, que nos levaram 

a interrogarmo-nos sobre as melhores estratégias a utilizar, de forma a conduzir as crianças a 

aprendizagens significativas, incentivando-nos a pesquisar e estudar autores que abordaram, nas 

suas obras, esses mesmos assuntos, de forma a melhorar as nossas práticas. Tendo em 

consideração um desses temas, o desenho infantil como forma de expressão, iremos apresentar de 

seguida o nosso estudo, partindo dos objetivos e da metodologia utilizada para, numa segunda 

fase, tentarmos chegar a resultados conclusivos sobre as diferentes hipóteses definidas. 

 

2.1.  Descrição do estudo 

 

Neste capítulo foi nosso propósito abordar o desenho infantil como forma de expressão, 

uma vez que verificámos, ao longo da nossa PES I e II, que as crianças ainda não tinham adquirido 

as competências da leitura e da escrita e, por essa razão, as respostas às nossas questões, eram 

dadas, muitas vezes, em forma de desenho. 

Assim, com este estudo empírico pretendemos conhecer e compreender as fases do 

desenho infantil, segundo a opinião de vários autores, interligando as mesmas, com as fases do 

desenvolvimento cognitivo preconizadas por Piaget, e analisar algumas das caraterísticas mais 

recorrentes nas crianças, com o intuito de melhor compreendermos o que cada uma pretende 

transmitir com os desenhos que elabora. 

O estudo parte dos desenhos realizados pelas crianças do pré-escolar (4/5 anos) e 1.º ano 

do 1.º CEB (6-7 anos), que observámos ao longo da nossa PES. Este tema surgiu na medida em 

que verificámos que tanto a nível da educação pré-escolar como do 1.º CEB, as crianças 

mostravam grande interesse pelo desenho, tendo verificado que embora com idades muito 

semelhantes os desenhos apresentavam caraterísticas diferentes, o que nos levou a questionar de 
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que forma é que a criança utiliza os diferentes elementos do desenho infantil, com o objetivo de 

se exprimir. 

Neste âmbito, foi pedido a cada criança que criasse um desenho livre, para que desta 

forma não condicionássemos a sua criatividade e expressão, algo que não aconteceria ao impor 

um tema para a realização do desenho. Posteriormente, os mesmos foram analisados tendo em 

consideração o defendido pelos diferentes autores e as caraterísticas exploradas anteriormente.  

 

2.2.  Identificação da temática e objetivos de estudo 

 

No decorrer da nossa PES, tal como já foi referido anteriormente, muitas foram as 

temáticas que nos suscitaram interesse, e com as quais nos deparámos por diversas vezes no 

decorrer desta etapa, contudo, e chegando a esta fase, foi necessário escolher uma problemática 

educativa a investigar, de forma a alargar o nosso conhecimento, partindo das vivências 

proporcionadas pela PES I e II, com o intuito de nos tornarmos melhores profissionais, pois 

através destes estudos podemos conhecer melhor as crianças e o ensino, que se encontra em 

constante mudança e, por essa razão, é cada vez mais importante alterar as nossas estratégias, 

adaptando as mesmas aos avanços tecnológicos e educativos que se vão verificando.  

Durante o estágio do nosso mestrado em Educação Pré-Escolar e Ensino do 1.º CEB 

verificámos que as crianças em idade pré-escolar tinham uma boa relação com a expressão 

plástica, nomeadamente com o desenho, utilizando-o como forma de registo ou como atividade, 

uma vez que a área do desenho era por muitos escolhida diariamente. O mesmo se verificava no 

1.º CEB, onde as crianças transmitiam as suas ideias, numa primeira fase, através do desenho, 

pois ainda não tinham adquirido a competência da escrita. Numa segunda fase, o desenho surgia 

como forma de complementar a escrita, utilizando-os simultaneamente, nas diferentes áreas de 

conteúdo e não apenas na expressão plástica. Desta forma, esta investigação tem como objetivo 

geral: 

– Compreender de que modo a criança utiliza o desenho como forma de expressão e 

comunicação. 

Escolhido o objetivo geral a tratar é importante determinar os objetivos que se pretendem 

alcançar com esta análise. Estes devem ser precisos e objetivos, pois é através dos mesmos que 

se torna explícito o problema, aumentando os conhecimentos sobre determinado assunto, por 

outro lado os objetivos podem (ainda) definir a natureza do trabalho, o tipo de problema a ser 

selecionado (e) o material a coletar (Marconi & Lakatos, 2003, p. 156). 

Assim, os objetivos específicos desta análise de conteúdo são: 
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– Verificar se existem diferenças nos desenhos realizados por crianças do pré-escolar e 

do 1.º CEB; 

– Aferir as implicações pedagógicas do desenho para os educadores/professores. 

 

2.3.  Participantes 

 

A presente análise de conteúdo realizou-se em contexto da PES I e II com as crianças do 

pré-escolar e os alunos do 1.º ano do 1.º CEB. Contou com a participação de 33 crianças, das 

quais 8 se encontravam no grupo dos 4 anos de idade (6 meninas e 2 meninos) e 25 frequentavam 

o 1.º ano (12 meninas e 13 meninos). Relativamente ao grupo do pré-escolar, tal como já foi 

referido, é constituído por 11 crianças, contudo, no dia selecionado para a realização dos 

desenhos, faltaram 3 elementos do sexo masculino e, por essa razão, apenas 2 dos 5 meninos 

acabaram por fazer parte da amostra que é definida por Marconi & Lakatos (2003, p.163) como 

uma parcela convenientemente selecionada do universo (população), ou seja, é um subconjunto 

do universo. 

Esta amostra contou com crianças de diferentes faixas etárias e níveis de ensino, tornando 

esta análise mais diversificada. No decorrer da realização dos desenhos fomos observando e 

questionando as crianças sobre os elementos que incluíram no mesmo pois, tal como defende 

Roesch (1999, referido por Silva & Fossá, 2015) quando questionamos os elementos da amostra 

no decorrer da realização da pesquisa, podemos alcançar informações difíceis de analisar 

posteriormente e a observação permite ainda facilitar o entendimento do comportamento dos 

indivíduos (Silva & Fossá, 2015, p.7). 

 

2.4.  Metodologia 

 

Um dos elementos principais que se deve ter em consideração, numa investigação é a 

escolha da metodologia a utilizar. Esta deve partir dos objetivos e questões a que se pretende dar 

uma resposta no final da investigação, contudo as opções metodológicas não devem ser adotadas, 

tendo em conta, apenas, estas duas questões pois, o fundamental é que exista uma forte coerência 

entre o objecto de estudo, o propósito com que este é feito, os pressupostos que o orientam e a 

opção metodológica adoptada (Santos, 2000, citado por Canavarro, 2003, p. 179). 

Sobre este assunto Brito (2012) reitera que não existem métodos melhores que outros, 

mas sim métodos mais adequados a uma investigação, tendo em conta os objetivos definidos para 

a sua concretização. Assim, esta análise será realizada, utilizando uma investigação qualitativa, a 
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qual se baseia na compreensão e procura de significados através de narrativas verbais e de 

observações (Bento, 2012, p. 1) ao invés da utilização de números.  

Neste seguimento Bogdan & Biklen (1994), consideram ainda que a investigação 

qualitativa apresenta diferentes caraterísticas, tais como: 

a) ocorre em ambientes naturais, o investigador dirige-se ao local onde recolhe os 

dados necessários, de forma detalhada; 

b) utilização de diferentes formas de recolha de dados, o investigador participa 

de forma ativa na recolha, interagindo com os participantes no estudo; 

c) surge do processo de investigação, podendo, em qualquer momento, e de forma 

pertinente, haver alterações nas questões de investigação; 

d) é descritiva e interpretativa, na medida em que é o investigador que procede à 

interpretação dos dados, descreve os participantes e os locais e analisa os dados, através da 

utilização de categorias, para poder alcançar as suas próprias conclusões; 

e) é indutiva, na medida em que o investigador analisa os dados sem sentir a 

necessidade de procurar dados que confirmem ou rejeitem uma hipótese; 

f) o investigador como elemento principal instrumento de recolha de dados, 

uma vez que é ele que se dirige aos locais de recolha e observa os participantes, retirando as suas 

próprias conclusões; 

g) o investigador qualitativo preocupa-se maioritariamente com o processo e 

não com os resultados obtidos. 

Tendo em consideração as caraterísticas acima referidas podemos verificar que na 

investigação qualitativa os documentos são privilegiados como objeto de estudo, contudo, as 

informações retiradas dos mesmos podem ser distintas, pois partem da análise do investigador, 

que retira as suas próprias conclusões. 

Neste âmbito e, tendo em conta os objetivos a que esta investigação pretende dar resposta, 

o objeto de estudo foi constituído por desenhos livres, que as crianças observadas realizaram, com 

o intuito de os mesmos serem analisados (análise de conteúdo), tentando dessa forma chegar a 

algumas conclusões, que nos permitam compreender se, efetivamente, o desenho infantil pode ser 

considerado uma forma de expressão da criança.  

A análise de conteúdo é uma técnica que se baseia na análise de entrevistas, documentos 

(desenhos, fotografias, notícias de jornais, cartas, revistas, entre outros) ou naquilo que foi visto 

pelo investigador no decorrer da observação. No que se refere à análise do material recolhido, 

procura-se classificá-lo e agrupá-lo por temas ou categorias, que facilitem a compreensão e 

análise dos conteúdos (Silva & Fossá, 2015). 
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O método da análise de conteúdo, de acordo com Bardin (1977) tem por objetivo 

modificar a forma como uma informação é expressa, para uma outra mais conveniente, por 

intermédio de três fases: a pré-análise, a exploração do material e o tratamento de resultados. A 

primeira fase foi criada com o intuito de sintetizar as ideias iniciais e criar indicadores para melhor 

interpretar os conteúdos. Esta fase inclui, segundo Silva e Fossá (2015), referindo Bardin (1977), 

uma leitura flutuante, onde se tem o primeiro contacto com o conteúdo a analisar; a escolha de 

documentos, neste caso a escolha dos desenhos que apresentam as caraterísticas que se pretendem 

analisar; a formulação de hipóteses, partindo de uma primeira análise e a escolha dos indicadores, 

com a finalidade de interpretar os conteúdos a analisar. 

Terminada a primeira fase, parte-se para a exploração do material que consiste no 

agrupamento das informações relevantes em categorias ou temas. Através deste processo indutivo 

procura-se, não só compreender o que está escrito, ou neste caso, desenhado, mas também o que 

está para lá do desenho tendo em conta o que foi observado, ou o que se conhece de cada 

participante. 

Na última fase é feito o tratamento e interpretação dos principais resultados visualizados 

nos conteúdos observados e analisados. A análise comparativa é concretizada através do 

cruzamento das categorias existentes para cada análise, verificando-se quais os aspetos 

semelhantes e distintos, para cada categoria.  

De uma forma geral, na pré-análise, são escolhidos os documentos, realiza-se uma leitura 

flutuante e formulam-se hipóteses e objetivos para a investigação, de seguida, na exploração do 

material, aplicam-se as técnicas necessárias para tentar atingir os objetivos a que o investigador 

se propôs, e na última fase, tratamento dos resultados, é feita uma interpretação dos resultados, 

que devem estar relacionadas como corpus existente.  

 

2.5.  Instrumentos 

 

Como já foi referido anteriormente, numa investigação qualitativa, o instrumento 

principal é o investigador, na medida em que é ele que recolhe e analisa as informações. Contudo, 

neste estudo verificou-se que o instrumento essencial, e que nos permitiu realizar esta análise, foi 

o desenho, que cada criança realizou.  

Para além da recolha dos desenhos foi também de extrema importância a observação feita, 

não só aquando a realização dos desenhos, como também nos restantes dias da PES, pois a mesma 

permitiu-nos conhecer melhor as crianças, tornando a análise dos resultados mais fácil e concreta, 

na medida em que não nos debruçamos apenas sob o produto final, mas sim nos detalhes aquando 
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da realização, que nos permitiu observar aquilo que se desenrolava na folha, com o auxílio de um 

lápis e, tendo por base a criatividade e expressividade de cada criança. 

No decorrer destas observações, verificámos ainda que, embora as crianças 

apresentassem as mesmas idades, os desenhos não continham os mesmos elementos, utilizando 

cada uma cores, proporcionalidade e caraterísticas diferentes nas suas expressões, levando-nos a 

procurar saber mais sobre os seus significados, de forma a sermos capazes de interpretar o 

desenho como uma forma de expressão da criança. 

Neste sentido Silva & Fossá (2015, p. 7) referem que a procura de informação através da 

observação procura conseguir informações, utilizando os sentidos no processo de alcançar certos 

aspectos da realidade, à primeira vista incompreensíveis. Por outro lado, a observação permite 

ainda ao investigador estabelecer um contacto direto com a realidade que visa estudar. Neste caso, 

decidimos optar por uma observação direta, com o intuito de visualizar o comportamento das 

crianças e registar as explicações que nos eram dadas no momento em que eramos chamadas para 

visualizar o desenho que, aos poucos, ia surgindo e tornando-se cada vez mais complexo e 

colorido. 

 

2.6.  Locais de implementação 

 

A presente análise de conteúdo decorreu no JI de Alfarazes e na EB1 do Bonfim, ambas 

situadas na cidade da Guarda. No decorrer das nossas PES I e II foram vários os momentos em 

que o desenho fez parte das estratégias utilizadas, pois consideramos que esta forma de 

comunicação é muito importante na medida em que desenvolve a motricidade, a criatividade e a 

expressividade da criança.  

No que diz respeito ao JI de Alfarazes, o desenho fazia parte de um dos espacinhos, um 

dos mais utilizados e escolhidos pelas crianças, constituído por diferentes materiais de expressão 

plástica como canetas, lápis, pincéis, tintas, mesas e cavaletes. Já na EB1 do Bonfim, as crianças 

contavam com uma hora semanal, destinada às diferentes expressões, paralelamente com as outras 

áreas de conteúdo, onde lhes era permitido utilizar o desenho como forma de complementar um 

determinado assunto, pois até adquirirem a competência da escrita, este era uma das suas formas 

de expressão privilegiada. 

Em ambos os casos, o local escolhido para a implementação desta análise de conteúdo foi 

a sala de atividades/aula, pois era para as crianças o seu espaço natural, aquele onde permaneciam 

a maior parte do seu tempo escolar e, por essa razão, onde se sentiam mais à vontade, permitindo 

uma maior expressividade. 
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2.7.  Apresentação de resultados 

 

Visando responder aos objetivos previstos com a realização deste estudo empírico foram 

recolhidos desenhos de crianças em idade pré-escolar e 1.º CEB que, numa segunda fase, foram 

analisados, utilizando a metodologia da análise de conteúdo a qual, de acordo com Bardin (1977), 

consiste na desagregação do conteúdo em categorias que permitam a comparação do mesmo, com 

o objetivo de retirar conclusões significativas. 

De uma forma geral, e partindo de uma observação geral dos desenhos foi possível 

elaborar a tabela 11 que clarifica as categorias selecionadas, que serão tratadas, tendo em conta o 

nível de ensino e o que é reiterado por Luquet (1969) e Piaget (1979) sobre as fases do desenho 

infantil, relacionando-as com as fases de desenvolvimento cognitivo defendidas por Piaget. A 

tabela apresenta uma análise geral, sobre os elementos que podem ser ou não observados nos dois 

níveis de ensino, o pré-escolar (A) e o 1.º CEB (B). Para que sejam apresentados os resultados 

desta primeira observação, serão utilizados os símbolos + (quando se verifica um elemento), - 

(quando não se verifica) e +/- (quando se verifica parcialmente). Os desenhos observados 

encontram-se em anexo (Anexos 16 e 17), devidamente identificados, com a simbologias, Aa, 

Ab, Ac,… para o pré-escolar (Grupo A) e Ba, Bb, Bc,… para o 1.º CEB (Grupo B). 

 

 Tabela 11:Análise geral dos conteúdos 

 Fonte: Própria 

 

Elementos a observar Grupo A 

(4/5 anos) 

Grupo B 

(6/7 anos) 

1 – Proporcionalidade 

- +/- 
2 – Detalhe 

- + 
3 – Transparência 

- + 
4 – Cor 

+/- + 
5– Motricidade 

+/- +/- 
6 – Intencionalidade 

- + 
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Seguidamente iremos explicar cada um dos elementos observados, tendo em conta o que 

é defendido pelos diferentes autores, relativamente às fases de desenvolvimento e desenho 

infantil, exemplificando, sempre que possível, os resultados com os desenhos analisados. 

 

2.7.1. Proporcionalidade  

 

A proporcionalidade, no desenho infantil, surge de acordo com Luquet (1969) entre os 5 

e os 9 anos, aquando a fase do Realismo Intelectual. Antes disso, o autor refere que as crianças, 

do grupo A, desenham, tendo em conta a importância que dão a uma das partes dos elementos 

que incluem nos seus desenhos. Para isso, exageram em elementos do desenho e acabam por 

omitir outros, que consideram menos relevantes. No exemplo Aa (figura 54), podemos verificar 

esta caraterística na representação da girafa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A criança enfatiza o pescoço, não porque na realidade é a maior parte do corpo deste 

animal, mas sim porque, para ela, tendo em conta o diálogo que tivemos com a criança, é o 

elemento que melhor a carateriza. 

Desta forma, podemos verificar que a criança, nesta fase, desenha tendo em conta o que 

imagina, ou a forma como ela própria vê a realidade, caraterística defendida no Pré-Esquematismo 

(Piaget, 1976), que ocorre entre os 2 e os 7 anos. Tendo em conta as fases do desenvolvimento 

cognitivo defendidas pelo mesmo autor, podemos verificar que estas caraterísticas são resultado 

– O que estás a desenhar? 

– É uma girafa, olha o pescoço dela tão grande! 

 

Figura 54: Aa – Proporcionalidade (criança de 4 anos) 

Fonte: Própria 



Relatório da Prática de Ensino Supervisionada 

106 
 

do egocentrismo, que se verifica no Estádio Pré-Operatório, que leva a criança a idealizar o 

mundo, como algo mágico, que torna real o que ela idealiza, pois tudo gira à sua volta. 

Relativamente aos desenhos do grupo B (1.º CEB), se para Piaget as crianças se 

encontram na mesma fase, e por essa razão continuam a desenhar tendo em conta a sua 

imaginação e não a realidade, para Luquet, as mesmas já passaram por uma mudança, que as guia 

para uma nova fase, o Realismo Intelectual, no qual passam a utilizar a proporcionalidade como 

forma de demonstrar a importância que dão a um determinado objeto, como forma de mostrar a 

distância entre dois elementos ou representando a realidade. 

Neste sentido iremos apresentar três exemplos nos quais podemos verificar a utilização 

da proporcionalidade, por três crianças diferentes, de 6 anos de idade, com intenções, também 

elas distintas. 

No desenho Bd (figura 55), podemos verificar que a criança utiliza a proporcionalidade 

para demonstrar a importância que a mesma dá às pessoas que representa no desenho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No decorrer do desenho podemos observar que a criança utilizou uma régua para medir a 

altura das três mulheres que desenhou (professoras estagiárias e professora cooperante). 

Desta forma podemos verificar que no desenho Bd, a criança utiliza a proporcionalidade 

de forma a demonstrar a importância que a mesma dá aos elementos desenhados ou, neste caso, 

o sentimento que a criança tem por nós, professoras estagiárias, e professora cooperante. 

Figura 55: Bd – Proporcionalidade como forma de demonstrar sentimentos 

Fonte: Própria 

– Porque estás a utilizar uma régua para desenhar? 

– Para as professoras ficarem da mesma altura. 

– Porque queres desenhar-nos com a mesma altura? 

– Porque gosto de todas igual. 
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Num outro exemplo, desenho Bp (figura 56), podemos verificar que a proporcionalidade 

é utilizada tendo em conta a realidade. Neste a criança representa a sua família, alguns elementos 

da natureza, os animais e o prédio onde vive, de acordo com as suas alturas “reais”, contudo é 

possível verificar uma desproporcionalidade relativamente às mãos e pés das pessoas desenhadas, 

uma vez que, a proporcionalidade como forma de representar a realidade, ainda não foi alcançada 

totalmente. 

 

 

 

 

Neste desenho a criança demonstra ainda saber o que está a desenhar, tendo em conta a 

realidade uma vez que representa, no prédio, o seu próprio apartamento, distinguindo-o dos outros 

pela presença de uma flor.  

Para finalizar no desenho Bv a criança utiliza a proporcionalidade de forma a demonstrar 

a importância de um determinado elemento, revelando ter conhecimentos sobre o que desenhou 

e sobre a realidade. Como é possível verificar na figura 57, a criança desenhou um sol com 

grandes dimensões. 

Figura 56: Bp – Proporcionalidade como forma de representação da realidade 

Fonte: Própria 

Eu, a mãe e o pai fomos passear com o nosso gato. Vivo num prédio 

muito alto e esta é a minha casa (apontando para a flor que se encontra no 

prédio). A minha mãe tem muitas flores na varanda. 
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Desta forma é possível verificar que a proporcionalidade verificada na representação do 

sol surge com o intuito de demonstrar a importância deste para o bom funcionamento dos painéis 

solares (protetores solares), demonstrando, desta forma, que a criança detém conhecimento sobre 

as energias renováveis, solar e eólica (pela representação de um aerogerador). 

Assim, tendo em consideração os desenhos e os autores analisados podemos concluir que, 

nesta amostra, foi possível verificar que, se por um lado, as crianças do 1.º CEB utilizam a 

proporcionalidade como forma de representar a realidade ou a importância que dão a um 

determinado elemento, verificando que já adquirem conhecimentos relativos ao que representam 

no desenho, as crianças do pré-escolar desenham e enfatizam caraterísticas de um elemento do 

desenho, uma vez que para elas, as mesmas representam e identificam esse elemento, como é o 

caso do pescoço para caraterizar a girafa. 

Com a análise destes conteúdos, é notória ainda a diferença entre os dois níveis de ensino, 

verificando-se as duas fases de Luquet, contrariando o que é defendido por Piaget, que considera 

que ambos os níveis se encontram na mesma fase. Desta forma é possível concluir que, realmente, 

em ambos os casos as crianças procuram representar a realidade, tendo em conta a sua imaginação 

e a forma como vêm o mundo, contudo, enquanto no pré-escolar ainda se encontram a construir 

essa caraterística, utilizando a proporcionalidade de acordo com a importância que dão a uma 

parte que constitui um elemento, ao nível do 1.º CEB a mesma já foi parcialmente adquirida e, 

Figura 57: Bv – Proporcionalidade para representar a importância de um elemento 

Fonte: Própria 

– Que grande sol… 

– O sol é grande por causa dos protetores solares”.  

– Dos protetores solares? Onde estão os protetores solares? 

– Aqui. (apontando para o telhado da casa). 
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por essa razão, já é possível verificar, em alguns casos, a utilização da proporcionalidade como 

forma de representar a realidade ou com o intuito de demonstrar a importância de um determinado 

elemento, em detrimento de outro, na sua vida ou no mundo, em geral. 

 

2.7.2. Detalhe 

 

O detalhe surge, na opinião de Luquet (1969, referido por Rodrigues, 2007) na fase do 

Realismo Intelectual, entre os 5 e os 9 anos. Nesta fase, a criança utiliza diferentes detalhes para 

desenhar um determinado objeto, tendo em consideração os conhecimentos que detém sobre o 

mesmo. É possível verificar que nos desenhos podem aparecer detalhes que a criança observa, 

detalhes que só é possível observar, partindo de outro ponto de vista ou detalhes criados pela 

própria criança, partindo da sua imaginação e criatividade. Até então, os elementos são 

representados, no desenho, partindo da imaginação da criança, ou do que ela observa, verificando-

se que os mesmos são mais simples e sem muitos pormenores, baseando-se nos pontos essenciais 

para que seja possível identificar o que foi desenhado. 

Sobre este assunto, Piaget (1976, referido por Pereira, s/d) refere que, inicialmente, no 

Período Sensório-Motor, aquando do início da garatuja, predomina no desenho a assimilação, ou 

seja, o objeto modifica-se, tendo em conta o seu significado, como um jogo simbólico. Com o 

decorrer do tempo passa a ter-se em conta o processo de acomodação que leva a criança a querer 

desenhar, de acordo com a realidade, passando para isso a utilizar mais detalhes. 

No desenho Ah (figura 58) a criança representou duas crianças, uma casa, uma piscina, o 

sol e a erva, sendo a última vista como a linha que sustenta os restantes elementos, contudo é 

possível verificar que todos eles se encontram soltos, na folha, não se encontrando nessa linha 

criada (a erva), demonstrando que a criança pretende desenhar diferentes pontos de vista, ou seja, 

porque não é capaz de desenhar em perspetiva, a criança representa um “chão” que sustenta as 

restantes figuras, contudo e, uma vez que as mesmas não se encontram todas no mesmo plano, 

acaba por representá-las, de forma solta, na restante folha. Relativamente aos detalhes é possível 

verificar que os mesmos são reduzidos ou quase inexistentes. A erva é desenhada aos zig-zags, 

utilizando apenas a cor verde, sem lhe acrescentar mais nenhuma caraterística. Neste seguimento, 

é possível ainda constatar que as crianças são desenhadas com uma só cor, não preenchendo o 

espaço do interior, nem fazendo a distinção entre as camisolas, as calças e sapatos. O sol apresenta 

apenas o contorno, aparecendo pintado neste desenho apenas o telhado e a piscina.  
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Por outro lado, o desenho Bq (figura 59) apresenta uma diversidade de detalhes 

organizados, e que complementam os elementos principais do desenho. Para começar é possível 

constatar que a criança organiza o desenho, partindo de dois espaços distintos: o chão, que 

representa a linha onde os restantes elementos estão sustentados e o céu, representado pelo sol e 

pelas nuvens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 58: Ah – Detalhe no pré-escolar 

Fonte: Própria 

Figura 59: Bq – Detalhe no 1.º CEB 

Fonte: Própria 

– Porque é que o sol usa óculos? 

– Ele está com muito calor e por isso pôs os óculos. 

– Ah! Mas mesmo assim ele parece estar preocupado. 

– Ele está porque a chuva está a apagar o lume do balão. 

– E o que acontece se apagar? 

– O menino cai. Ele também está preocupado. 

– Mas os outros meninos estão felizes. Sabes porquê? 

– Porque encontraram o tesouro no final do arco-íris. 
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Relativamente às figuras humanas representadas é possível verificar a utilização de 

diferentes vestuários, distinguindo o género feminino (vestido) do género masculino (camisola e 

calças), que apresentam diferentes cores e motivos. Os cabelos também apresentam tamanhos e 

cores diferentes, que possibilitam a distinção dos diferentes géneros e partes do corpo. No pássaro 

é também possível identificar a presença das penas nas asas, representando a realidade, através 

de detalhes, que a criança sabe que fazem parte das aves. 

Para além destes detalhes a criança utiliza ainda o animismo, caraterística do Estádio Pré-

Operatório, com o intuito de atribuir ao sol, qualidades psicológicas, visíveis no diálogo 

apresentado. 

Partindo deste diálogo é ainda visível que a criança detém conhecimentos meteorológicos, 

visto que representa o sol e a chuva como elementos essenciais para a existência de um arco-íris, 

desenhando ainda no final deste, um tesouro, representativo da lenda que evidência a existência 

de um pote de ouro no final de cada arco-íris, verificando-se o pensamento mágico, utilizado pela 

criança, de acordo com Piaget, neste estádio. 

Desta forma é possível verificar uma grande diferença, ao nível da utilização de detalhes, 

entre as crianças do grupo A e do grupo B. Se, no primeiro exemplo, a criança constrói uma 

imagem mental, contudo muitas vezes não consegue executá-la por inabilidade motora (…) a 

criança tenta representar cada objeto de uma forma diferente, dando importância somente ao 

que lhe chama atenção no momento. Os elementos nesta fase aparecem, normalmente 

desordenados e os detalhes não são significativos ou inexistentes (Souza, 2012, p. 4). 

Por outro lado, no desenho do grupo B é possível verificar que a criança já adquiriu 

conhecimentos, tendo em conta as suas vivências, cultura e imaginação que a leva a representar 

cada elemento com detalhes diferentes, partindo dos sentimentos e dos objetivos do desenho em 

si. Os estudos de Piaget (1976) sobre esta fase defendem que a criança se encontra no estádio Pré-

Operatório, caraterizado pelo desenvolvimento da capacidade simbólica e do pensamento 

intuitivo aliados ao egocentrismo, que leva a criança a pensar e a agir, tendo em conta a sua 

própria perspetiva (Souza, 2012).  

Por outro lado, é possível verificar-se, tendo em conta Piaget (1976), que ambas as 

crianças procuram o processo de acomodação, ou seja, pretendem representar a realidade com os 

seus desenhos, através da utilização de detalhes. Contudo, no primeiro caso, essa caraterística 

ainda não se observa nitidamente e por essa razão continua a desenvolver-se, enquanto que no 

segundo caso, a criança já alcançou a acomodação, ainda que o nível de complexidade aumente 

progressivamente, de forma a acrescentar, cada vez mais detalhes, como a perspetiva ou as 

sombras, com o intuito de tornar mais real o desenho. 
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2.7.3. Transparência 

 

Uma das caraterísticas do detalhe que é importante ter em atenção é a transparência 

através da qual, a criança representa no desenho, elementos que não são visíveis, contudo ela 

demonstra ter conhecimento sobre esse mesmo objeto e por isso inclui-o no seu desenho, pois tal 

como reitera Souza (2012, p. 7) na transparência, as crianças retratam o que está dentro dos 

seres ou das coisas, por exemplo: a mãe com bebê na barriga, o carro com motorista aparecendo 

como se as laterais fossem transparentes. 

Para Luquet (1969) o fenómeno das transparências surge apenas na fase do Realismo 

Intelectual (entre os 5 e os 9 anos), pois só nesta fase a criança demonstra ter conhecimentos 

intelectuais sobre um objeto. No conteúdo analisado não foi possível verificar transparências no 

grupo A, uma vez que ainda não se encontram na fase do Realismo Intelectual e, por essa razão, 

ainda não representam num objeto caraterísticas que não são visíveis, demonstrando que ainda 

não o conhecem na íntegra.  

Por outro lado, no grupo B foi possível verificar o caso de uma criança que utiliza o 

fenómeno da transparência. Neste sentido é possível verificar que no desenho Bj (figura 60) é 

representado um castelo onde é observável o trono e a escadaria embora o desenho represente o 

exterior do castelo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 60: Bj – Transparência 

Fonte: Própria 

– Porque é que uma das nuvens está triste e a outra está feliz? 

– Esta (apontando para a primeira) está feliz porque gosta do sol. 

– E a outra? 

– Não está triste, está zangada. 

– Porquê? 

– Porque os raios a estão a tocar e ela não gosta. 
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Para além desta caraterística, é ainda possível observar, tendo em conta o diálogo, o 

animismo, que como foi referido anteriormente, é característico do estádio Pré-Operatório, e que 

se baseia na atribuição de sentimentos a seres inanimados, com o intuito de transmitir as suas 

próprias emoções.  

É importante referir que neste dia estava um dia de sol intenso e a criança em questão 

estava com muito calor, tendo já referido que não gostava dos dias de muito calor. Desta forma é 

fácil de compreender que a segunda nuvem a estava a representar a ela, que estava “zangada” pelo 

calor que se fazia sentir, contrariamente aos colegas, representados pela primeira nuvem, que 

antes da realização do desenho se divertiram, na rua, a brincar. 

Assim, é possível concluir que a transparência é um dos elementos mais importantes, do 

detalhe, uma vez que através dela podemos verificar que a criança detém conhecimentos sobre o 

objeto, não se limitando apenas a desenhar o que observa, acrescentando e tornando mais 

complexo esse mesmo elemento. Fica por explicar se a criança apresenta o fenómeno das 

transparência, tendo em conta o que conhece do objeto, neste caso do castelo, como defende 

Luquet ou, se por outro lado, as transparências são utilizadas uma vez que, tal como defende 

Mèredieu, o desenho, para a criança, só fica completo e só faz sentido se os elementos adicionados 

estiverem presentes, contudo, e na nossa opinião, o fenómeno da transparência ocorre porque a 

criança, embora não visualize o interior dos objetos, sabe que os mesmos estão lá, porque fazem 

parte da sua realidade, como é o caso das transparências num automóvel, ou porque já observou 

esse elemento em filmes, livros ou revistas, e por isso sabe o que se encontra presente no interior 

das “coisas”, como de um castelo, por exemplo. 

 

2.7.4. Cor 

 

A cor é também uma caraterística que deve ser observada na interpretação de desenhos 

infantis, visto que a cor utilizada pela criança pode estar relacionada com o que a mesma pretende 

transmitir aquando a sua utilização, contudo, e como já foi referido anteriormente, é importante 

ter em conta que a criança pode utilizar uma determinada cor porque a mesma corresponde à 

realidade, ou porque a criança gosta dessa cor, não estando nenhum sentimento a ela associado. 

Segundo Gândara (1987, citado por Correia, 2012, p. 17) a criança entre os quatro e os 

cinco anos usa a cor (por norma duas), por outro lado as crianças entre os 6 e os 8 anos tendem 

a utilizar uma grande profusão de cores em que o colorido se relaciona com aspectos concretos 

dos elementos desenhados, ou seja, relacionando a cor e o objeto com a realidade. 

Partindo da análise dos conteúdos é possível verificar que os desenhos do grupo A 

apresentam menos cores do que os do grupo B. Relativamente ao primeiro grupo, na maior parte 
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dos casos, os desenhos são efetuados com duas cores, que predominam no desenho, verificando-

se outras cores, no entanto em menor quantidade. No desenho Ab (figura 61) é possível observar 

a utilização, essencialmente, das cores castanho e verde, observando-se ainda pequenos 

apontamentos de azul, preto e laranja. Estas cores são aplicadas no desenho com o intuito de 

representar a realidade, neste caso os camelos e a erva. Por outro lado é utilizado o azul da água, 

o laranja da palha e o preto das “manjedouras”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No entanto é possível verificar exceções, ao nível do pré-escolar, tendo em conta a cor. 

Na imagem Ac (figura 62) é possível verificar que a criança de 4 anos apresenta os diferentes 

elementos no desenho, através de uma grande diversidade de cores. Embora os desenhos 

apresentem muitas cores é possível verificar que na maior parte, os elementos são efetuados, tendo 

por base apenas uma cor, não distinguido as várias partes desse elemento, como é o caso do 

menino que está no mar, que é representado de amarelo, distinguindo-se no mesmo apenas o 

cabelo, que foi pintado de preto, ou as borboletas, todas elas em tons de rosa. 

 

Figura 61: Ab – A cor no desenho de uma criança de 4 anos 

Fonte: Própria 
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Relativamente à utilização das cores no 1.º ano do 1.º CEB (grupo B) verifica-se que na 

maioria dos desenhos analisados é utilizado, pela criança, um grande número de cores, tendo por 

base a realidade, e que no mesmo desenho são utilizados diferentes tons da mesma cor, algo que 

não acontecia no pré-escolar. No desenho Bz (figura 63) é possível visualizar muita cor, tendo o 

comentário da criança mostrado que as cores foram utilizadas com a intencionalidade de expressar 

a sua felicidade na realização do desenho (O meu desenho tem muitas cores porque estou feliz e 

gosto da escola).  

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 62: Ac – A cor no pré-escolar 

Fonte: Própria 

Figura 63: Bz – A cor no 1.º CEB 

Fonte: Própria 
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É de notar que a criança associou o desenho à escrita para referir que a ação do desenho 

se passa na escola do Bonfim, um local onde se sente bem, pois redigiu dentro do coração a 

palavra “alunos” e perto da escola, a palavra “Bonfim”.  

Contudo, tal como acontece no pré-escolar, também ao nível do 1.º CEB existem 

exceções. Vejamos o desenho Br (figura 64) onde uma criança desenhou o barco do Capitão Jack 

(referência a um desenho animado), utilizando na maior parte do espaço as cores azul e preto, 

existindo apenas pequenos apontamentos de amarelo, verde e vermelho. É possível verificar que 

as figuras humanas representadas são coloridas de forma monocromática, não existindo qualquer 

distinção entre as diferentes partes do corpo. Simultaneamente, pode ainda observar-se que 

também o mar e o barco têm a mesma cor, distinguindo-se no barco apenas os canhões, 

representados a castanho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste sentido, é possível observar que, contrariamente ao que é referido por Piaget 

(1976), que considera que ambos os grupos se encontram no mesmo Estádio e que 

consequentemente, ambos utilizam a cor, tendo em conta a sua imaginação e não a realidade, a 

verdade é que o primeiro grupo utiliza a cor de forma ténue, para distinguir os diferentes 

elementos do desenho, o segundo, utiliza-a, como forma de enfatizar detalhes, ou distinguir 

diferentes partes do mesmo objeto. As crianças do grupo B utilizam as cores para representar a 

realidade, como o verde da erva, o azul do céu e do mar ou o amarelo do sol, mas também partem 

da sua imaginação e criatividade para representarem o vestuário ou a cor das casas, indo ao 

encontro do preconizado por Luquet (1969). 

 

Figura 64: Br – A cor 

Fonte: Própria 
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2.7.5. Motricidade 

 

O desenho é uma atividade lúdica para a criança que desenvolve a sua expressão e 

criatividade. Por norma a criança não se importa com a perfeição do resultado final, mas sim com 

os movimentos que efetua, que originam linhas traçadas de acordo com a sua imaginação, 

desenvolvendo as diferentes motricidades, muito importantes para o seu crescimento (Borges, 

2014). Neste contexto o desenho é considerado uma das melhores técnicas para o 

desenvolvimento da motricidade fina e da coordenação óculo-manual, pois como reitera Sousa 

(2003, p. 172) ao desenhar novelos e garatujas, a criança está a descobrir a existência de uma 

relação entre o que a sua visão ordena, o que o seu braço executa e o que fica marcado no papel. 

O mesmo autor refere ainda que após a conquista dos movimentos do braço, a criança 

desenvolve as suas capacidades ao nível do cotovelo e do pulso, terminando, a aquisição da 

motricidade fina com a “pinça” polegar-indicador-médio, permitindo à criança a utilização de 

lápis, canetas, ou outros utensílios para desenhar e pintar, até os pormenores mais minuciosos. 

Relativamente à pintura, quanto mais pequena é a criança maior deverá ser o pincel e o formato 

do papel, pois só assim ela poderá expandir-se livremente, ao registar o movimento impulsivo do 

braço, do antebraço e da mão (Gonçalves, 1997, citado por Sousa, 2003, p. 187). 

Na pintura, tal como acontece no desenho, no início não se pretende que a criança pinte 

bem, dentro dos espaços e na mesma direção, mas sim que expresse os seus sentimentos, medos 

ou preferências, partindo da sua imaginação e criatividade, desenvolvendo desta forma os 

movimentos necessários para a prática da pintura. 

Relativamente aos desenhos analisados, pode verificar-se que tanto as crianças do grupo 

A como as crianças do grupo B ainda se encontram a desenvolver a motricidade, denotando-se 

em alguns casos que a figura humana ainda não se encontra bem representada e que a pintura não 

é feita na mesma direção, observando-se também espaços por pintar, como acontece por exemplo 

no desenho Aa, atrás apresentado, onde pode verificar-se que a criança não pinta grande parte do 

desenho. Na árvore, a criança começa por pintar a copa com poucos traços, desordenados e sem 

uma direção concreta. Relativamente à girafa verifica-se que o corpo é pintado horizontalmente, 

já o pescoço é pintado na vertical, pois é desta forma que as diferentes partes do corpo se situam 

no desenho. O sol, parece ser pintado de forma circular, o que nos leva a crer que esta criança 

pinta de acordo com a forma dos objetos, desenvolvendo desta forma a motricidade fina. Já no 

que diz respeito aos traços que a criança coloca no desenho, verifica-se que estes são simples, 

sem muitos pormenores, pois ainda não alcançou completamente a motricidade da “pinça” 

polegar-indicador-médio, que lhe permitirá realizar nos seus desenhos pormenores mais 

meticulosos. 
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No desenho Bj (figura 65) pode observar-se que a criança utiliza apenas quatro cores, sem 

qualquer orientação, verificando-se desta forma que ainda não adquiriu a motricidade fina. 

Visualiza-se, ainda, que existem poucos detalhes neste desenho e, portanto, não são visíveis 

pormenores, que levam mais uma vez a pensar que a motricidade ainda está em construção. É 

possível, também, observar que a figura humana ainda não é representada corretamente, uma vez 

que o corpo é delimitado por dois círculos (cabeça e tronco) sem um elo de ligação (pescoço), de 

onde surgem quatro linhas (membros superiores e inferiores), sem preenchimento. Dos membros 

inferiores surgem ainda duas linhas que representam os pés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No geral é assim possível concluir que tanto ao nível do pré-escolar como do 1.º CEB as 

crianças ainda se encontram numa fase de desenvolvimento relativamente à motricidade fina, 

contudo, existem exceções. Vejamos o desenho Bm (figura 66) onde a criança representa a casa 

dos seus sonhos, utilizando pormenores como a proporcionalidade e a perspetiva. Na figura 

humana é possível distinguir todas as partes do corpo, realizadas com detalhes e as cores 

utilizadas, para além de serem diversificadas, são pintadas na mesma direção. 

Figura 65: Bj – Motricidade no 1.º CEB 

Fonte: Própria 
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Através da visualização deste desenho, podemos verificar que esta criança já apresenta 

um desenvolvimento da motricidade superior, comparativamente aos restantes colegas. Neste dia, 

a criança que se encontrava ao seu lado, na mesa, decidiu imitar o seu desenho, representando as 

mesmas ideias, contudo, e como é possível concluir, tendo em conta o desenho By (figura 67), 

estes acabam por ser bem distintos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A figura humana surge com uma desproporcionalidade entre a cabeça e o corpo, a árvore 

apresenta um menor número de detalhes, o que ocorre também nas cortinas e no número de 

janelas. Outra caraterística que não é utilizada é a perspetiva, estando a casa representada tendo 

em consideração um ângulo de visão diferente do desenho anterior. Na pintura é visível, em 

Figura 66: Bm – Motricidade no 1.º CEB 

Fonte: Própria 

Figura 67: By – Imitação do desenho Bm por outra criança 

Fonte: Própria 
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alguns elementos, como a erva ou a chaminé, que esta é feita em diferentes direções e sentidos, 

concluindo-se, desta forma, que embora com a mesma idade e as mesmas ideias, as crianças 

apresentam diferentes formas de representação e diferentes níveis de desenvolvimento, ao nível 

cognitivo, imaginativo, criativo e de motricidade, concluindo-se mais uma vez que, contrariando 

Piaget (1976), os dois grupos não se encontram nas mesmas fases e os processos de assimilação 

e acomodação já são mais complexos no grupo B. 

 

2.7.6. Intenção 

 

A partir dos três anos, de acordo com Luquet (1969) a criança começa a desenhar com 

intenção. Contudo, no decorrer do pré-escolar, verifica-se que no desenho, a intenção da criança 

se vai alterando, tendo em conta o que ela própria observa, ou seja, se inicialmente ela pretende 

desenhar um carro, mas no decorrer do desenho, os traços lhe fazem lembrar uma flor, a intenção 

passa a ser desenhar uma flor e, no final, quando é questionada sobre o que representou, ela volta 

a olhar e pode referir que desenhou uma casa, alterando as suas ideias sempre que verifique que 

o desenho tomou outro rumo. 

Esta caraterística foi observada por diversas vezes no decorrer da PES I aquando a 

realização de desenhos livres ou registos de algo que as crianças fizeram ou observaram. No 

desenho Ac, apresentado anteriormente, quando se questionou a criança sobre quem representou 

no seu registo, a criança respondeu: 

– hum (pensou um pouco)… podes ser tu! 

 Verifica-se, assim, que quando a criança desenhou a figura humana tinha uma 

intencionalidade, contudo, no decorrer do desenho acabou por alterar ou perder essa intenção. 

Quando lhe foi perguntado quem tinha desenhado, ela teve a necessidade de dar uma identidade 

àquela figura e portanto, depois de pensar, acabou por identificá-la como sendo a pessoa que a 

estava a questionar. 

Por outro lado, as crianças do 1.º CEB, já se encontram na fase posterior, o Realismo 

Intelectual. Nesta fase, as crianças já desenham com uma intenção e utilizam o desenho como 

uma forma de contar uma história, estando os elementos representados, ligados entre si. No 

desenho Bk (figura 68) a criança acabou por contar uma sucessão de acontecimentos. Inicialmente 

estava representada uma piscina e duas pessoas, tendo sido questionada depois de ter terminado 

o desenho: 

– Estás a nadar na piscina? 

– O meu pai está a ensinar-me a nadar, porque eu ainda não sei. 

– E só estavam os dois na piscina? 
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– Sim, a minha mãe estava a trabalhar e a minha irmã estava no quarto mais uma amiga. 

 

Passado algum tempo, verificou-se que foram acrescentados novos elementos ao desenho, 

divididos por uma linha horizontal, que acaba por representar a passagem do tempo e a 

continuidade da história relatada anteriormente. Neste seguimento, voltámos a conversar com a 

criança: 

– Quem é que desenhaste mais no teu desenho? 

– A minha mãe que já chegou a casa e a minha irmã, que decidiu vir para a piscina mais 

pequenina com a amiga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Através da observação do desenho e do diálogo foi possível compreender que esta criança 

utilizou o desenho como uma forma de expressão, para contar uma história imaginada, ou 

realmente vivida. O mesmo foi verificado nos restantes elementos, que acabavam por ter uma 

história, mais ou menos complexa, por detrás dos elementos representados nos seus desenhos. 

Assim, o primeiro grupo (Grupo A) apresenta uma intencionalidade inicial que acaba por 

desaparecer pelos obstáculos que vão surgindo, como é o caso da motricidade, que ainda não foi 

alcançada, acabando por não ser capaz de desenhar o que pretende, tendo em conta a realidade e, 

por essa razão, deixa de parte as suas ideias iniciais e parte para uma nova intenção. Já no segundo 

grupo (Grupo B), que se situa numa fase superior, constatou-se que a criança é capaz de 

ultrapassar os obstáculos que lhes vão surgindo, dando continuidade à sua intenção, utilizando o 

desenho como uma forma de contar uma história ou expressar sentimentos reais ou imaginados, 

pois nestas idades, segundo Piaget (1976), subsiste o jogo simbólico, a inteligência representativa 

Figura 68: Bk – O desenho como forma de expressão 

Fonte: Própria 
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e o pensamento mágico, que fazem com que a realidade, seja alterada e representada, por diversas 

vezes, de acordo com a imaginação e criatividade de cada criança. 

 

2.8.  Reflexão geral do estudo 

 

Chegando a este ponto é necessário repensar todo o percurso que foi feito com o intuito 

de dar resposta às questões a que nos propusemos responder com este estudo empírico. Como foi 

referido ao longo do terceiro capítulo, o objetivo geral deste estudo foi compreender de que modo 

a criança utiliza o desenho como forma de expressão e comunicação, tendo em conta os diferentes 

níveis de ensino analisados. Para isso, foi importante compreender se estes níveis reagiam de igual 

forma perante uma folha em branco, ou seja, se as caraterísticas do desenho infantil eram 

observadas de igual forma tanto ao nível do pré-escolar como do 1.º ano do 1.º CEB, partindo das 

ideias defendidas por diferentes autores, nomeadamente por Luquet (1969) e Piaget (1979). 

Para respondermos a estes objetivos considerámos importante realizar uma análise de 

conteúdo que nos permitisse criar diferentes categorias, a fim de ser possível analisar os desenhos 

dos dois níveis de ensino, permitindo, desta forma, responder ao objetivo geral e aos objetivos 

específicos propostos no início deste estudo, de novo aqui apresentados: 

 

– Verificar se existem diferenças nos desenhos realizados por crianças do pré-escolar 

e 1.º CEB. 

– Aferir as implicações pedagógicas do desenho para os educadores/professores. 

– Compreender de que modo a criança utiliza o desenho como forma de expressão e 

comunicação. 

 

Relativamente ao primeiro objetivo e refletindo sobre as diferentes categorias e respetivos 

resultados, podemos concluir que as crianças do primeiro grupo (pré-escolar) utilizam a 

proporcionalidade com o intuito de enfatizar uma determinada parte de um objeto. Para elas, esse 

elemento é essencial ao objeto, diferenciando-o dos restantes. Por essa razão, quando a criança 

desenha, ela parte com uma intencionalidade que, por diversas vezes, se altera ou se perde, pois, 

olhando para o que desenhou, o que se encontra representado leva-a a compreender que acabou 

por representar algo que não era o inicialmente pensado.  

A intencionalidade, nestas idades, é então posta à prova, porque no decorrer do desenho 

vão surgindo, à criança, obstáculos, a nível da motricidade, que a levam a não ser capaz de 

desenhar aquilo que idealizou, pois, os detalhes que esse mesmo objeto apresenta na realidade, 

não são transpostos pela criança para o papel. Por outro lado, também as cores são utilizadas em 
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menor número pelas crianças do grupo A, pois a ausência de detalhes leva a que cada objeto 

representado no desenho apresente uma só cor, que o distingue dos restantes elementos, estando 

estas relacionadas com a realidade, ou com a sua própria imaginação e criatividade. 

Já o grupo B utiliza a proporcionalidade como forma de representar a realidade (desenho 

da família), os sentimentos que tem por um objeto ou pessoa (colocando por ordem de alturas as 

pessoas que lhes são mais próximas/afastadas), ou a importância que um objeto tem em 

detrimento de outro (o sol para o funcionamento dos painéis solares, ou as rodas do carro, para 

que o mesmo se mova). Desta forma, a criança mostra ter conhecimentos sobre a realidade, a 

natureza e o mundo que a rodeia (ou que imagina), utilizando as transparências, caraterística que 

não foi observada no grupo A, e os detalhes, para tornar mais fácil a identificação daquilo que por 

ela foi representado. 

Estes detalhes são exequíveis pois a motricidade fina da criança já se encontra, em 

princípio, um pouco mais desenvolvida, nas crianças pertencentes à faixa etária considerada no 

grupo B, todavia, esta ainda se encontra em construção, verificando-se, desta forma, a necessidade 

de continuar a realizar atividades que fomentem e estimulem a destreza manual de igual modo e 

de forma a tornar mais realistas os seus desenhos. As crianças do 1.º ano já utilizam diferentes 

tons, de uma mesma cor, criando detalhes, cada vez mais minuciosos e com uma intencionalidade, 

já bem definida. Ao contrário do que acontece no primeiro grupo, as crianças do grupo B contam 

histórias, reais ou fictícias, através dos seus desenhos, utilizando caraterísticas, ligadas ao Estádio 

Pré-Operatório, defendido por Piaget (1976) como o animismo ou o pensamento mágico, que lhes 

permite dar a seres inanimados sentimentos e caraterísticas psicológicas de seres vivos, passando 

para o papel (objeto) os seus próprios sentimentos, ou recriar uma história fantástica, fruto da sua 

imaginação. 

Com a realização desta análise foi ainda possível verificar a existência de exceções, tanto 

ao nível do primeiro como do segundo grupo, podendo desta forma concluir-se que, embora as 

fases do desenho infantil de Luquet (1969) sejam uma importante ferramenta no momento de 

observar e analisar um desenho infantil, estas devem ser tidas em atenção, pois cada criança é 

única e apresenta, também ela, caraterísticas únicas, podendo saltar ou permanecer, durante um 

maior período de tempo na mesma fase. Surgem neste momento, os ideais de Mèredieu que 

colocou em causa as fases de Luquet, e a forma como estas surgem, naturalmente na criança, 

tendo em conta as suas idades. Desta ideia é possível concluir, tendo em conta a nossa opinião e 

os estudos analisados, que as crianças ao longo do tempo vão adquirindo conhecimentos de forma 

conceptual (Conceptual Change de Carey), que lhes possibilitam a passagem para a fase seguinte, 

não pela idade que têm, mas sim pelos conhecimentos que vão adquirindo. 
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No que se refere ao segundo objetivo podemos referir que o desenho infantil ainda é 

considerado por muitos educadores/professores, como uma forma de “passar o tempo”, sem que 

lhe seja dada a devida importância como uma forma de comunicação e expressão. A criança, 

através dos desenhos representa não só aquilo que observa, mas também o que sabe, sendo esta 

uma estratégia que pode servi-lhe de motivação. O professor, ao desvalorizar o desenho, acaba 

por desprezar o conhecimento que a criança adquiriu ao longo do processo de aprendizagem. 

Na educação pré-escolar é possível verificar que o desenho está presente diariamente, 

como forma de expressão, de comunicação e registo, uma vez que a linguagem está em processo 

de desenvolvimento e as competências da leitura e da escrita ainda não foram iniciadas, contudo, 

verifica-se que nem sempre o educador analisa o desenho, com o intuito de compreender o que a 

criança quer transmitir. 

Quando a criança entra para a escola, o tempo para que a criança se expresse através da 

arte é muito reduzido, sendo substituído pelas restantes áreas de conhecimento. Como o contacto 

com o desenho infantil é muito limitado, a capacidade de imaginar, criar e a vontade de desenhar 

vai diminuindo, chegando por vezes a desaparecer. Cabe ao educador/professor apoiar a criança, 

zelando, pela condição de liberdade fundamental na preservação do espaço do desenho infantil 

importante não só para o desenvolvimento cognitivo, como a criatividade e expressão pessoal 

(Araújo & Tavares, 1999, p.7). 

Desta forma, cabe ao educador/professor promover um espaço onde inclua o desenho, 

como um método de aquisição de conhecimento, fundamental para o desenvolvimento cognitivo 

e expressivo da criança. A escola surge, assim, como um meio capaz de promover uma educação 

total, global e integral, colocando a criança no centro do ensino e aprendizagem. Sobre este 

assunto Derdyk (1994, citado por Andrade, 2005, p. 44) salienta que o desenho constitui para a 

criança uma atividade total, englobando o conjunto de suas potencialidades e de suas 

necessidades. Ao desenhar, a criança expressa a maneira pela qual se sente existir. O 

desenvolvimento do potencial criativo na criança, seja qual for o tipo de atividade em que ela se 

expresse, é essencial ao seu ciclo inato de crescimento.  

De uma forma geral, podemos referir que os avanços ao nível da psicologia nos levam a 

compreender que, cada vez mais, o desenho infantil, a par com as restantes expressões, são de 

extrema importância para o desenvolvimento da criança, a diferentes níveis. Contudo, é possível 

verificar também que os ideais da escola tradicional, estão ainda muito presentes no ambiente 

educativo, onde as crianças se inserem. Mostra-se desta forma a necessidade de se alterar a 

formação de professores, com o intuito de proporcionar estratégias e metodologias, que incluam 

as diferentes formas de expressão, onde se inclui o desenho, nas escolas. 
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Os educadores/professores devem proporcionar espaços lúdicos, onde as expressões 

tenham um lugar, ao mesmo nível das restantes áreas, pois, como já foi referido anteriormente, 

estas fomentam o desenvolvimento global da criança. Para isso, os próprios devem possuir 

conhecimentos sobre como analisar e compreender o desenho que a criança cria e que segundo 

Debienne (1997, p. 137) lhe é tão próprio, na medida em que quando a criança desenha  

o tempo, para ela, pára; desatenta de tudo o que não é o espaço 

gráfico que lhe faz frente, ela progride, pára, retoma e de 

repente, com uma mão que não hesita, escolhe a cor e o traço 

que libertam aos nossos olhos uma mensagem que nos encanta, 

cujo sentido escondido nos chama, espantados e cuja execução 

só lhe pertence a ela mesma. 

 

Dando resposta ao nosso objetivo geral podemos referir que os desenhos das crianças em 

idade pré-escolar são diferentes dos desenhos das crianças que ingressaram no 1.º CEB, uma vez 

que de acordo com Luquet (1969) se encontram em fases distintas e, por essa razão, o nível de 

desenvolvimento cognitivo, psicológico e de motricidade, também o são. 

Pudemos concluir que realmente as crianças utilizam o desenho como forma de expressão 

e comunicação, contudo de formas diferentes, já que as idades promovem a existência de 

mudanças na utilização das caraterísticas para a representação. Assim, surge a necessidade de por 

em prática novas estratégias, a fim de utilizar o desenho como um recurso que fomenta a 

expressão e o desenvolvimento da imaginação e criatividade na criança, podendo ainda utilizar-

se como uma forma de comunicar, dialogar, ou responder a questões, antes da aprendizagem das 

competências da leitura e da escrita, pois o desenho é uma possibilidade de conhecer a criança 

através de uma outra língua (Araújo & Tavares, 1999, p.9). 
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Conclusão 

 

Esta etapa, tão rica em aprendizagens, partilhas e momentos que sempre iremos recordar, 

termina com a finalização do presente relatório que relata o nosso percurso, no primeiro contacto 

com a realidade educativa, que nos foi proporcionado pela PES. Numa retrospetiva geral acerca 

de todo o trabalho realizado até aqui, salientamos a importância deste período na nossa formação, 

enquanto futuras educadoras/professoras, uma vez que nos permitiu contactar com as crianças e 

vivenciar todo o processo de ensino e aprendizagem, desde a planificação, à avaliação, passando 

pela aplicação de conhecimentos e estratégias, tendo sempre em consideração que a criança está 

no centro de todo o processo educativo.  

Foi um percurso repleto de obstáculos, que foram ultrapassados, devido à entreajuda, 

compreensão e dedicação da educadora/professora cooperante e professoras supervisoras, que se 

mostraram sempre prontas a ajudar e a aconselhar ao longo da nossa formação. Esta ajuda levou-

nos a aplicar os conhecimentos adquiridos, ao longo da licenciatura e do mestrado, em atividades 

motivadoras e diversificadas, tendo em consideração as necessidades de cada criança. 

Neste relatório, encontram-se as atividades realizadas ao longo das PES I e II, os métodos 

utilizados, bem como as dificuldades sentidas aquando a realização das atividades e a forma como 

as mesmas foram vistas e aceites, pelo grupo/ turma onde foram realizados os estágios. Podemos 

desde já salientar que as atividades idealizadas, no geral, foram executadas com sucesso, uma vez 

que os grupos atingiram os objetivos pretendidos, desde o primeiro dia. Os grupos dos dois níveis 

de ensino, mostraram ser muito organizados e trabalhadores, com grande espírito de equipa e 

interajuda, com os quais gostámos de trabalhar, e nos quais pudemos pôr em prática novas 

estratégias, tentando, sempre que possível, diversificar as atividades. 

É importante, ainda, salientar a ótima receção que tivemos por parte de todos os 

profissionais, não só no JI de Alvarazes como também na EB1 do Bonfim, que se mostraram 

sempre prontos e disponíveis para ajudar sobretudo a educadora e professora cooperantes, que 

sempre nos auxiliaram, incentivaram e esclareceram as dúvidas e as dificuldades que foram 

surgindo. Terminamos esta etapa, com a certeza de dever cumprido, mas também com a convicção 

que iremos colocar em prática as aprendizagens aqui adquiridas. 

No que diz respeito ao estudo empírico podemos referir que foi simples a escolha do tema, 

na medida em que ao longo da nossa PES verificámos que o desenho era uma forma de expressão 

muitas vezes utilizada pelas crianças nos dois níveis de ensino. Desta forma a curiosidade sentida 

pela falta de compreensão, acerca do que estava expresso naquelas linhas, elaboradas por cada 

criança, fez-nos querer saber mais sobre este assunto, levando-nos a analisar os desenhos infantis, 
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segundo autores como Luquet e Piaget, que se debruçaram sobre a importância, fases e respetivas 

caraterísticas do desenho infantil. 

Ao longo do enquadramento teórico verificámos que embora existam muitos documentos 

sobre o assunto, a informação neles contida, acaba por ser repetida e escassa, uma vez que, ainda 

hoje, os profissionais não compreendem o desenho infantil, considerando-o apenas uma forma de 

ocupar o tempo, dando maior destaque às restantes áreas de conteúdo. Este estudo foi profícuo na 

medida em que nos permitiu ver o desenho com outros olhos, compreendendo que por detrás de 

cada elemento representado, existe um significado à espera de ser encontrado e analisado, pois as 

crianças utilizam o desenho, como forma de expressão, quando a realidade se torna difícil de 

expressar por palavras.  

Relativamente à análise dos desenhos, esta teve início com a divisão dos desenhos 

segundo categorias, que após serem analisadas, nos permitiu chegar a algumas conclusões. 

Contudo, estas não são concretas, uma vez que a amostra é reduzida e cada criança é única, 

levando-nos apenas a concluir que a criança realmente se expressa através desta expressão e que 

os desenhos, mais concretamente as caraterísticas que são visíveis, modificam-se ao longo dos 

diferentes níveis de ensino, de acordo com o seu nível de desenvolvimento cognitivo, afetivo e 

de motricidade. 

A finalizar consideramos que a PES foi sentida como um término de um ciclo onde 

aprendemos, crescemos, vivemos, ensinámos e vivenciámos aquela que consideramos ser a mais 

importante profissão: Ser Educador/Professor.  
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Anexo 1:Planificação da atividade da Formação Pessoal e Social do Pré-escolar 

                             

       

Área Objetivos Conteúdos Recursos Avaliação 

- Formação 

Pessoal e 

Social. 

 

 

 

 

- Proporcionar uma aprendizagem cooperada; 

- Estimular momentos de partilha; 

- Dar a conhecer o valor da igualdade; 

- Identificar os direitos das crianças. 

 

 

 

 

 

- Cooperação; 

- Igualdade; 

- Direitos das crianças. 

 

 

 

 

 

- Livro “Os Direitos das 

Crianças” de Luísa Ducla Soares; 

- Imagens dos direitos das 

crianças; 

- Moldes de desenhos para 

picotar; 

- Circulo de cartolina. 

 

Avaliação Direta 

- Participação nas 

atividades. 

 

 

Processos de Operacionalização:  

 

- Durante a manhã efetua-se a leitura da história “Os Direitos das Crianças” de Luísa Ducla Soares e, numa segunda fase o reconto da mesma, partindo da 

observação das imagens do livro. 

- No período da tarde dá-se início a uma atividade de expressão plástica que consiste na picotagem e pintura de uma figura humana, tendo em conta a sua cultura, 

seguida da colagem da mesma na imagem do mundo, de forma a criar o mural “Todos diferentes, todos iguais”. 

- Para finalizar recorre-se ao desenho como forma de registo do assunto abordado ao longo do dia. 
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Imagens do livro “Os Direitos das Crianças” de Luísa Ducla Soares 
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Anexo 2: Planificação da atividade de Expressão Motora no Pré-Escolar 

 

 

 

 

 

 

Área Objetivos Conteúdos Recursos Avaliação 

 

- Expressão e 

Comunicação: 

     - Expressão 

motora 

 

- Explorar as possibilidades do movimento do 

próprio corpo, através da dança; 

- Desenvolver a lateralidade; 

- Estimular a coordenação motora. 

 

- Dança; 

- Música pop; 

- Vestuário da época de 

70. 

 

- Música “Mamma Mia” dos 

ABBA; 

- Rádio. 

 

 

Avaliação Direta 

- Participação nas 

atividades. 

 

Processos de Operacionalização:  

- Durante a manhã iremos dialogar sobre alguns dos diferentes géneros musicais. Neste seguimento abordar-se-á a música Pop, tendo em conta os ABBA. 

- No decorrer da tarde o grupo dirige-se ao salão polivalente onde iremos recriar a dança da música “Mamma Mia” dos ABBA, levando as crianças a expressarem-

-se e a dançar ao som da música, familiarizando-se com a mesma. 

- Esta será apresentada à restante comunidade educativa, utilizando um vestuário adaptado à época de 70, época em que surgiram os ABBA. 
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Anexo 3:Planificação da atividade de Expressão Dramática no Pré-Escolar 

                                     

 

Área Objetivos Conteúdos Recursos Avaliação 

- Expressão e 

Comunicação: 

     - Expressão 

Dramática 

 

- Contactar com os fantoches; 

- Desenvolver a concentração; 

- Aprender a respeitar os outros; 

- Esperar pela sua vez; 

- Aumentar o vocabulário. 

 

 

- A primavera; 

- O reconto de histórias. 

 

- História “Adivinha o quanto 

gosto de ti na Primavera” de Sam 

Mc Bratney; 

- Fantoches. 

 

 

 

Avaliação Direta 

- Participação nas 

atividades. 

 

 

Processos de Operacionalização:  

- Durante a manhã iremos contar a história “Adivinha o quanto gosto de ti na Primavera” de Sam Mc Bratney, através de um teatro de fantoches. Neste 

seguimento, forma-se grupos de dois elementos (um que reconta a história e outro que manipula os fantoches), para que todos tenham a possibilidade de recontar 

e manipular os fantoches, visto estes serem uma forma de desinibição por parte da criança. 
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História “Adivinha o quanto gosto de ti na Primavera” 
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Anexo 4: Planificação da atividade de Expressão Plástica no Pré-Escolar 

 

Área Objetivos Conteúdos Recursos Avaliação 

- Expressão e 

Comunicação: 

     - Expressão 

Plástica 

 

- Promover o contacto com diferentes 

técnicas; 

- Desenvolver a coordenação motora; 

- Estimular a motricidade fina. 

 

- Técnicas de expressão 

plástica 

- Cartolinas com desenhos; 

- Esponja; 

- Escova de dentes; 

- Rolo de papel; 

- Balões; 

- Tintas; 

- Fotografias. 

 

Avaliação Direta 

- Participação nas 

atividades. 

 

 

Processos de Operacionalização:  

- A semana tem início com um diálogo sobre as atividades e temas já abordados. Posteriormente serão realizados “morais”, que tem por objetivo dar a conhecer 

aos pais as atividades realizadas, sobre as diferentes temáticas abordadas. 

- Assim, são decoradas imagens (piano, morangueiro, flor e desenho de uma mulher grávida (mãe)) através de técnicas de expressão plástica, utilizando materiais 

como escovas de dentes, balões, rolos de papel e esponjas. 

- Após a decoração dos “morais”, os mesmos são preenchidos com fotografias referentes aos diferentes temas abordados (a primavera, a música, o dia da mãe e 

a horta pedagógica). 
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Anexo 5: Planificação da atividade de Expressão Musical no Pré-Escolar

Área Objetivos Conteúdos Recursos Avaliação 

- Expressão e 

Comunicação: 

     - Expressão 

Musical 

 

- Conhecer as diferentes famílias de 

instrumentos (sopro, cordas e precursão); 

- Contactar com instrumentos musicais; 

- Estimular o gosto pela audição de músicas. 

 

 

 

- Famílias de 

Instrumentos 

- Viola; 

- Flauta; 

- Tambor. 

 

 

Avaliação Direta 

- Participação nas 

atividades. 

 

 

Processos de Operacionalização:  

- o dia inicia com um dialogo com o grupo sobre as diferentes famílias de instrumentos. Posteriormente e, uma vez que, a manipulação leva a uma melhor 

aquisição de conhecimentos, cada criança irá contactar com três instrumentos (viola – cordas; tambor – precursão e flauta – sopro). 

- Após o contacto com os diferentes instrumentos, cada educadora estagiária, toca uma música, pelo grupo conhecida, para que todas as crianças a acompanhem, 

cantando, ao som dos diferentes instrumentos. 
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Anexo 6: Planificação da atividade de linguagem oral e abordagem à escrita no Pré-Escolar 

Área Objetivos Conteúdos Recursos Avaliação 

- Expressão e 

Comunicação: 

     - Domínio 

da linguagem 

oral e 

abordagem à 

escrita 

- Desenvolver a capacidade de memorização; 

- Estimular a expressão oral e escrita; 

- Fomentar o discurso oral em diferentes 

situações; 

- Verbalizar ideias com correção; 

- Recontar uma história através de imagens. 
 

. 

 

 

 

- Dia da mãe 
- Livro “Coração de mãe” de 

Isabel Minhós Martins; 

- Folhas; 

- Lápis de cor. 

 

 

Avaliação Direta 

- Participação nas 

atividades. 

 

 

Processos de Operacionalização:  

- Leitura do livro “Coração de Mãe” de Isabel Minhós Martins e ilustrado por Bernardo Carvalho, seguindo-se o reconto da mesma, tendo em conta as imagens 

do livro. 

- Partindo da história lida, pedimos a cada criança que descreva a sua mãe, física e psicologicamente, com o intuito de desenvolver a linguagem de cada criança. 

Neste seguimento, cada um dos elementos terá de desenhar a própria progenitora. 

- Para finalizar, cada criança completa a frase “Eu gosto da minha mãe porque…”. Esta será redigida, por uma das educadores estagiária, no desenho feito 

anteriormente, que será entregue no dia da mãe. 
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  História “Coração de Mãe” de Isabel Minhós Martins



Relatório da Prática de Ensino Supervisionada 

 
 



Relatório da Prática de Ensino Supervisionada 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relatório da Prática de Ensino Supervisionada 

 
 

Anexo 7: Planificação da atividade do domínio da matemática no Pré-Escolar 

Área Objetivos Conteúdos Recursos Avaliação 

- Expressão e 

Comunicação: 

     - Domínio 

da matemática 

 

- Desenvolver o raciocínio lógico-

matemático; 

- Estimular a sequência lógica; 

- Identificar semelhanças e diferenças entre 

objetos. 

 

 

- Sequências; 

- Cores; 

- Formação de conjuntos. 

 

 

- Blocos lógicos 

 

 

 

 

Avaliação Direta 

- Participação nas 

atividades. 

 

 

Processos de Operacionalização:  

- Elaboração de uma sequência partindo dos blocos lógicos. Este jogo tem como objetivo criar uma sequência lógica, tendo em conta a forma e a cor de cada 

peça. A sequência iniciará com um círculo vermelho, de seguida, o chefe refere o nome de um colega que continuará o jogo. Este terá de colocar à frente do 

círculo vermelho uma peça que tenha uma das características da peça anterior, ou seja, ser um círculo ou ser vermelha. 

- Neste seguimento é realizado ainda outro jogo que consiste na realização de conjuntos de peça que tenham a mesma caraterística (por exemplo peças vermelhas), 

ou duas caraterísticas em simultâneo (por ex. peças vermelhas e com a forma de círculos).  
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Anexo 8: Planificação da atividade da área do Conhecimento do Mundo no Pré-Escolar

Área Objetivos Conteúdos Recursos Avaliação 

- 

Conhecimento 

do Mundo 

 

 

- Conhecer as diferentes etapas do 

crescimento de uma planta; 

- Incentivar para a proteção do planeta; 

- Incutir o respeito pela natureza 

 

 

 

- Etapas da sementeira e 

crescimento de uma 

planta.  

- Sementes, 

- Terra; 

- Utensílios de jardinagem; 

- Papel; 

- Lápis de cor. 

 

Avaliação Direta 

- Participação nas 

atividades. 

 

Processos de Operacionalização:  

- Esta foi uma atividade realizada com os restantes grupos do JI. 

- O grupo dirige-se ao exterior, onde se encontra um pequeno espaço com terra. Aí é realizada uma sementeira com o auxílio das crianças, que colocam as 

sementes na terra e as regam no final. 

- De volta à sala de atividades, cada criança realiza um desenho, como forma de registo daquilo que foi realizado e efetuado anteriormente. 

- Esta foi uma atividade que se prolongou durante um grande período de tempo, na medida em que foi necessário nos dirigir-mos, por diversas vezes ao exterior, 

com o intuito de regar a horta. 
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Anexo 9: Planificação da atividade da área do Português no 1.º CEB 

Área Objetivos Conteúdos Recursos Avaliação 

- Português 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Conhecer o alfabeto e os grafemas; 

 

 

 

- Mobilizar o conhecimento da pontuação; 

 

 

 

- Transcrever e escrever textos. 

 

- 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 ditongos, quando 

solicitados pelo valor fonológico 

correspondente. 

 

- Utilizar corretamente os seguintes 

sinais de pontuação: ponto final e 

ponto de interrogação. 

 

- Legendar imagens. 

- Quadro; 

- Papéis com palavras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliação Direta 

- Participação nas 

atividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Processos de Operacionalização:  

- No que se refere à área do português, esta terá como objetivo a visualização de diferentes tipos de erros dados pelos próprios alunos, com a finalidade de 

implementar nos mesmos a necessidade de realizar uma segunda leitura, das frases realizadas, para visualizar se as mesmas não apresentam erros ortográficos 

ou de concordância. 

- Para isso é distribuída a cada elemento uma folha pautada onde cada um terá de registar o seu nome e a data. De seguida é pedido a cada aluno que se dirija ao 

quadro e escreva uma frase, ditada pela professora estagiária ou inventada a partir de uma palavra. Neste seguimento, o mesmo terá de ler o que escreveu e 
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verificar se esta se encontra escrita corretamente. Depois de verificar que a frase está correta, tanto a nível ortográfico como de concordância, toda a turma terá 

de a copiar para a folha que será corrigida posteriormente. 
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Anexo 10: Planificação da atividade da área da Matemática no 1.º CEB

Área Objetivos Conteúdos Recursos Avaliação 

 

- Matemática 

 

 

 

 

 

- Reconhecer e representar figuras 

geométricas. 

 

- Composição e decomposição com 

figuras geométricas: utilização dos 

blocos lógicos. 

- Blocos lógicos. 

 

 

 

Avaliação Direta 

- Participação nas 

atividades. 

 

 

 

Processos de Operacionalização:  

- Relativamente à área da Matemática, inicia-se a mesma apresentando à turma os blocos lógicos, para que a mesma refira a cor, o tamanho, a espessura e a 

forma de cada uma das peças. 

- Neste seguimento, refere-se que utilizando as diferentes peças se pode construir imagens. Assim, numa primeira fase, chamam-se alguns alunos que terão de 

inventar uma imagem e reproduzir a mesma no quadro (composição). Após a conclusão do desenho cada aluno terá de referir as peças que utilizou na construção 

(decomposição). 

- Posteriormente dá-se a cada aluno uma ficha de trabalho e divide-se a turma em grupos de dois elementos. Um deles constrói um desenho, e o outro representa-

o no espaço em branco da ficha de trabalho, após o término, os dois elementos, trocam de posições. 

- Quando estiverem representados nas fichas de trabalho todos os desenhos, cada aluno terá de completar a tabela, que se encontra na ficha, tendo em conta as 

caraterísticas das diferentes peças. 
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Anexo 11: Planificação da atividade da área do Estudo do Meio no 1.º CEB 

 

Área Objetivos Conteúdos Recursos Avaliação 

 

- Estudo do 

Meio 

 

 

 

- Participar na dinâmica do trabalho em grupo 

e nas responsabilidades da turma; 

- Reconhecer a importância da cooperação no 

trabalho. 

 

- À descoberta dos outros e das 

instituições: a sua escola: 

     - As regras nos diferentes 

espaços da escola. 

- Filme “O Ruca vai 

para a escola”; 

- PowerPoint – regra na 

escola. 

Avaliação Direta 

- Participação nas 

atividades. 

 

Processos de Operacionalização:  

- Relativamente à área de estudo do meio, serão lecionadas à turma as regras a que se deve obedecer nos diferentes espaços da escola. Assim, de forma a 

introduzir o tema, a turma visualiza o filme “O Rucca vai à escola”. Após a visualização, do mesmo, cria-se um diálogo com o grupo sobre as diferenças 

observadas entre a escola do Rucca e a escola do Bonfim, bem como sobre as regras que eles constataram no decorrer do filme. 

- Para finalizar são apresentadas à turma imagens de comportamentos corretos/incorretos a ter na escola, em power point. Cada aluno dirige-se ao computador 

e escolhe, de entre as imagens, uma que mostre um comportamento correto, para que todos tenham a oportunidade de escolher uma imagem. 
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Anexo 12: Planificação da atividade de Expressão Físico-Motora no 1.º CEB 

Área Objetivos Conteúdos Recursos Avaliação 

 

- Expressão 

Físico-motora 

 

 

- Realizar ações motoras básicas: 

       - Rodar o arco no solo, segundo o eixo 

vertical, e saltar para dentro antes de finalizar 

a sua rotação; 

        - Cabecear um “balão”, lançado por um 

companheiro, posicionando-se de forma a 

agarrá-lo, a seguir, com o número de 

deslocamentos; 

       - Saltar à corda, individual ou 

coletivamente. 

- Participar em estafetas (conduzir um arco, 

saltar à corda, progredir, batendo uma bola no 

chão). 

 

- Perícias e Manipulações. 
- Cordas; 

- Balões; 

- Arcos; 

- Sinalizadores. 

 

 

 

 

 

 

Avaliação Direta 

- Participação nas 

atividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Processos de Operacionalização:  

- No período da tarde, na aula de expressão físico-motora irão ser realizados exercícios de perícia e manipulação com arcos, cordas e balões. Assim, a turma 

será dividida em quatro grupos. Cada grupo terá de se dirigir a uma das quatro estações. 

- Na primeira estação, cada elemento terá de fazer rodar um arco e salta, para o interior do mesmo, antes que ele pare de girar; 

- Na segunda estação, o grupo terá de se juntar dois a dois. Um dos elementos lança um balão, e o outro terá de o cabecear e apanhar a seguir, dando o menor 

número de passos possíveis; 

- Na terceira estação, cada elemento terá de conduzir um arco, partindo do lugar marcado, até à meta (os pontos de partida e chegada serão marcados com 

sinalizadores); 

-na última estação, cada elemento terá de tentar dar o maior número de saltos possíveis, com uma corda. 
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Anexo 13: Planificação da atividade de Expressão e Educação Musical no 1.º CEB 

Área Objetivos Conteúdos Recursos Avaliação 

- Expressão e 

Educação 

Musical 

 

 

- Cantar canções com entoação, ritmo,… 

 

- Jogos de exploração. 

      Voz: canções, poemas, 

cantilenas,… 

- Karaoke da música 

“Let it go” do filme 

infantil “Frozen”. 

Avaliação Direta 

- Participação nas 

atividades. 

 

 

Processos de Operacionalização:  

- Relativamente à área das Expressões, nomeadamente em relação à Expressão Musical, a turma irá ensaiar a música, frases e teatro, que irá apresentar à restante 

comunidade escolar. 
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Letra “É Natal” 

(música “Let it go” – Frozen) 

 

É dezembro chegou o Natal 

há festa e tradição. 

A amizade e a família, 

a lareira e a união. 

  

Lá fora está frio, 

e no céu brilha uma estrela. 

No cimo do presépio 

eu consigo vê-la. 

 

Têm de vir, 

não podem faltar, 

a neve vai cair 

este Natal. 

 

O Rodolfo e as renas 

vão conduzir, 

o Pai Natal. 

  

É Natal, é Natal, 

vamos todos festejar. 

É Natal, é Natal, 

a magia está no ar. 

 

Tanto faz, 

o que me vão dar, 

eu quero amor, alegria e paz, 

nesta época especial. 
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Anexo 14: Planificação da atividade de Expressão Dramática no 1.º CEB 

Área Objetivos Conteúdos Recursos Avaliação 

- Expressão 

Dramática 

 

 

 

- Explorar os movimentos do corpo, através 

da música; 

- Estimular o controlo do movimento; 

- Desenvolver a concentração e o equilíbrio; 

- Estimular a coordenação motora; 

-desenvolver o movimento livre e pessoal. 

 

 

Jogos de exploração:  

Corpo: movimentação corporal. 

 

- Rádio; 

- Cd. 

 

Avaliação Direta 

- Participação nas 

atividades. 

 

 

Processos de Operacionalização:  

À área das Expressões irão ser realizados diferentes exercícios, relativamente à Expressão Dramática, explorando a expressão corporal através da música. 

Fase da ativação: “Jogo das cadeiras” 

- A turma deve dispor-se numa roda; 

- No centro serão colocadas cadeiras (o número de cadeiras terá de ser inferior em uma unidade ao número de alunos); 

- De seguida, a turma terá de se movimentar para um dos lados e dançar ao som da música “Uma Mão” do Panda; 

- Quando o som parar, os alunos terão de se sentar; 

- O que não conseguir encontrar uma cadeira, visto que estas estão em menor número, sai do jogo; 

- Ganha o aluno que ficar com a última cadeira. 

 

Fase da descontração: “O Panda Manda” 

- A turma deve deslocar-se pela sala, lentamente, ao som da música “O Panda Manda”, sempre que na música for referida uma ordem, todos os alunos terão de 

realizar a ação dada pela ordem. 
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Fase da Interiorização: “roda a roda” 

- A turma dispõe-se numa roda; 

- A professora coloca a música “roda a roda”, do Panda; 

- A mesma demonstra os vários passos da coreografia; 

- As crianças têm de imitar e desenvolver a coreografia, de acordo com o som. 

- Exemplo: “Roda os braços faz a roda, roda em cima e roda a mão” – a criança tem que girar os braços. 

“Roda o pé faz a roda, e dá corda ao coração” – as crianças rodam o pé, voltam a rodar os braços e formam com os dedos um coração. 

“Roda a saia, a cintura, roda a imaginação” – as crianças rodam a cintura e posteriormente a cabeça. 

“Com a cabeça a andar à roda, dá-me a tua mão” – neste momento as crianças dão as mãos, formam uma roda e giram para um dos lados. 

 

Fase da Exploração: “Em câmara lenta” 

-Escolher uma criança ao acaso para ser o condutor do jogo; 

- As restantes terão de se colocar encostadas à parede do lado oposto; 

- Ao sinal combinado (ex. bater palmas), os jogadores começam a avançar o mais lentamente que conseguirem em direção ao elemento condutor; 

- Estes devem gesticular como se corressem a alta velocidade e estivessem a ser filmados em câmara lenta; 

- O condutor certifica-se que nenhum se encontra parado, caso contrário esse aluno será eliminado; 

- Ganha o último jogador a chegar ao condutor. 

 

Fase da Dramatização: “ponho-me de pé” 

- A turma é dividida em 4 grupos; 

- A cada grupo é dado uma profissão (carpinteiro, costureira, varredor; jardineiro);  

- A professora coloca a música “ponho-me de pé” do Panda;  

- Quando, na música, for referido o nome de uma profissão o grupo correspondente terá de dramatizar ações realizadas pelas pessoas que têm a mesma. 
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Anexo 15: Planificação da atividade de Educação e Expressão Plástica no 1.º CEB 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área Objetivos Conteúdos Recursos Avaliação 

- Educação e 

Expressão 

Plástica 

 

 

- Explorar diferentes técnicas de expressão; 

- Desenvolver a técnicas de recorte e colagem. 

 

- Recorte e colagem. - Tesoura; 

- Cola; 

- Castanha de cartolina; 

- Papel de cor castanha 

e bege. 

Avaliação Direta 

- Participação nas 

atividades. 

 

Processos de Operacionalização:  

- Na área das expressões, será realizada uma atividade, no âmbito da expressão plástica, de forma a introduzir a festa de S. Martinho, que irá decorrer na quarta-

feira da mesma semana. Para isso, cada elemento terá de recortar pequenos pedaços de folhas castanhas e beges. Numa segunda fase, procedem à colagem dos 

pedaços cortados em cartolina, de forma a decorar uma castanha. 
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Anexo 16: 

 Desenhos realizados pelas crianças do Pré-Escolar (Grupo A)
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Desenho Aa 
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Desenho Ab 
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Desenho Ac 



Relatório da Prática de Ensino Supervisionada 

 
 

Desenho Ad 
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Desenho Ae 
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Desenho Af 
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Desenho Ag 
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Desenho Ah 
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Anexo 17: 

 Desenhos realizados pelas crianças do Pré-Escolar (Grupo B)
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Desenho Ba 
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Desenho Bb 
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Desenho Bc 
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Desenho Bd 
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Desenho Be 
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Desenho Bf 
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Desenho Bg 
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Desenho Bh 
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Desenho Bi 
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Desenho Bj 
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Desenho Bk 
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Desenho Bl 
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Desenho Bm 
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Desenho Bn 
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Desenho Bo 
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Desenho Bp 
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Desenho Bq 
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Desenho Br 
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Desenho Bs 
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Desenho Bt 
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Desenho Bu 
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Desenho Bv 
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Desenho Bw 
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Desenho Bx 
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Desenho By 


