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Resumo 
 

O presente relatório, enquadra-se na componente de formação, Estágio Curricular, do 

Curso de Especialização Tecnológica de Técnico de Acompanhamento de Crianças e 

Jovens, do Instituto Politécnico da Guarda. Tendo sido realizado na Instituição Obra de 

Santa Zita, Guarda.  

Durante o período de estágio efetuei e propus atividades adequando sempre às 

necessidades do grupo alvo. Todas estas atividades contribuíram para o 

desenvolvimento a nível pessoal e cognitivo do grupo alvo e também para o meu. Por 

fim, tive igualmente a oportunidade de ajudar as educadoras e auxiliares na vida diária 

da Instituição.  

O estágio e todo o tempo passado com o grupo alvo foi benéfico e muito enriquecedor a 

nível pessoal e também a nível profissional. 
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 Introdução 

 

O relatório final enquadra-se no Curso de Especialização Tecnológica de 

Acompanhamento a Crianças e Jovens (CET-ACJ), na escola Superior de Educação, 

Comunicação e Desporto (ESECD) do Instituto Politécnico da Guarda (IPG) 

O presente projeto desenvolveu-se na Obra de Santa Zita (OBZ) da Guarda, tendo uma 

duração de 400 horas, iniciando-se a 17 de junho de 2014 e terminando a 17 de outubro 

de 2014, junto de bebés e crianças, com idades compreendidas dos 4 meses e os 14 anos 

de idade. 

O estágio tem como finalidade integrar dois contextos de formação: o espaço do mundo 

do trabalho e os conhecimentos adquiridos ao longo da formação teórica, a qual 

permitiu um melhor conhecimento, visando aperfeiçoar as competências, atitudes e 

conhecimentos que facilitam o acesso a uma carreira profissional. 

O estágio teve como principal objetivo o desenvolvimento de competências e 

capacidades, na Infância (0-2 anos) e na idade escolar (6-12 anos), transmitindo a ideia 

de que podemos realizar atividades de caracter lúdico, enfatizando o brincar 

aprendendo. 

Pude constatar que toda esta experiência, durante o período de estágio, proporcionou 

conhecimentos e aprendizagens às crianças e aos bebés e enriqueceu-me enquanto 

estagiária e futura profissional. 

O presente relatório encontra-se dividido em três fases: 

No primeiro capítulo incidirei na contextualização teórica onde menciono o conceito da 

infância desde a antiguidade até ao presente, proferirei à convenção dos direitos da 

criança e aprofundarei um pouco dos conceitos da infância e a idade escolar. 

O segundo capítulo concerne a instituição OBZ onde abordarei a sua história na cidade 

da Guarda, a sua missão, os seus valores e recursos humanos e materiais. 

Para terminar, o último capítulo refere-se ao estágio, ao papel do técnico de ACJ e nas 

atividades realizadas ao longo deste período.  
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Com este relatório, pretendo expor a minha opinião e dar a conhecer a instituição OBZ. 

O estágio ajudou-me não só a ultrapassar as minhas dificuldades mas, também, a 

conseguir com que os meus objetivos fossem cumpridos da melhor forma possível. 

Pretendo ainda demonstrar um período que foi para mim, bastante enriquecedor tanto a 

nível pessoal como profissional. Nunca irei esquecer todas as aprendizagens e amizades 

que criei ao longo destes meses com as crianças, que são seres puros e cheios de 

vontade de aprender. 
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Capítulo I  

Contextualização Teórica 
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1. Conceção da Infância: da antiguidade ao presente 
 

A palavra e o significado da “Infância” são recentes. Antigamente, as crianças eram 

tratadas com adultos em miniatura. De fato, Constatamos que até ao século XV, a 

criança “era um nada ou quase nada insignificante” (Baudline, 1995). 

Neste contexto, até o século XVII as crianças eram vistas como adultos, 

desempenhando tarefas que competiam aos adultos, vestiam-se e portavam-se 

socialmente como os seus pais. O brincar era algo que as crianças desconheciam, pois 

eram criadas desde cedo sem nenhum tratamento especial. 

A partir do XVII, viveu-se uma reviravolta no que diz respeito à infância, ou seja, as 

famílias começaram não só a dar importância aos mais pequenos, dando-lhes 

afetividade, valorização e educação. 

Com o tempo, as crianças e adolescentes tornaram-se destinatários de direitos. Voltados 

para essa preocupação, em 1989, membros de vários países elaboraram um documento 

procurando efetivar esses direitos. Nasce assim a convenção Internacional sobre os 

Direitos da Criança, aprovada em 20 de novembro de 19891, a qual foi o resultado de 

um esforço conjunto entre vários países.  

A convenção constituísse um documento importante para a proteção e as garantias das 

crianças e adolescentes.  

A Convenção assenta em quatro pilares fundamentais que estão relacionados com todos 

os outros direitos das crianças, contém 54 artigos, que podem ser divididos em quatro 

categorias de direitos: o direito à sobrevivência (ex.: o direito a cuidados adequados), o 

direito relativo ao desenvolvimento (ex.: direito à educação), o direito à proteção (ex.: 

direito a ser protegida contra a exploração) e o direito de participação (ex.: direito de 

exprimir a sua própria opinião). 

 

 

 

                                                           
1 A informação relativa aos direitos das crianças foi adaptada de http://www.gddc.pt/direitos-humanos/textos-

internacionais-dh/tidhuniversais/dc-declaracao-dc.html, acedido a 10/11/14 

 

http://www.gddc.pt/direitos-humanos/textos-internacionais-dh/tidhuniversais/dc-declaracao-dc.html
http://www.gddc.pt/direitos-humanos/textos-internacionais-dh/tidhuniversais/dc-declaracao-dc.html
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1.1. Da infância à idade escolar 

1.1.1. Infância (0-2 anos) 

 

Existem 3 fases da Infância, mas só abordarei a primeira Infância, por ser aquela onde 

incidiu o meu estágio. 

O primeiro e segundo anos de vida são, por muitos, considerados os mais importantes, 

pois, os bebés conseguem desde cedo serem seres competentes (Brazelton e Cramen, 

1989).  

Nestes primeiros anos de vida, (Piaget, 1839) considera que o bebé está na fase 

Sensório Motor porque o bebé sente e mexe em tudo. (Sensório       Sente e Motor          Mexe )  

Constatei, pela minha experiência, que a afetividade não só permite estabelecer laços 

com os bebés como em diversas situações lhes proporciona maior conforto. Isto refletiu-

se em momentos de “birra”, na hora da sesta, ao alimentá-los, e ao longo dos dias. 

Segundo Piaget, a conquista mais importante nesta fase é a construção da permanência 

do objeto, pois a partir dos 18 meses de idade, mesmo que o bebé não veja o objeto ele 

sabe que existe.  

Durante o período de estágio verifiquei, por diversas vezes, que os bebés que em 

momentos lúdicos eram confrontados com a ausência do brinquedo ao qual eram 

apegados, ficavam mais agitados e procuravam-no, enquanto outros com idade inferior 

a 18 meses quase não reagiam.  

Nesta sequência, aparece o conceito de Maria Montessori (1985) que defende que todas 

as crianças possuem um guia interno, desenvolvendo a teoria de que existe, na criança, 

uma orientação inata para aprender o que é essencial para a sua sobrevivência. Segundo 

ela, as crianças e os bebés, na sua sensibilidade permite que captem sem esforço novos 

sons e palavras durante o período crítico do desenvolvimento da linguagem 

simplesmente ouvindo os pais a falarem. Montessori chama a estes acontecimentos 

“mente absorvente”  
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1.1.2. Idade Escolar (6-14 anos) 

 
A idade escolar é compreendida por um crescimento psicológico em relação ao seu 

desenvolvimento físico e cognitivo. Nesta fase, a realização da aprendizagem é mais 

rápida e têm um pensamento mais lógico e não abstrato.  

Como Berger (2000), afirma, as crianças nestas idades aprendem com uma maior 

velocidade e facilidade, não só os conteúdos escolares como as coisas da sua vida 

quotidiana.  

Pude constatar esta afirmação durante o período de estágio, porque não só elas 

absorviam os conteúdos dados nas atividades lúdicas como memorizavam o que tinham 

dado durante o período escolar. É notório a capacidade de improvisarem durante 

qualquer atividade em que seja preciso pensarem. 

Para Piaget (1976), a criança em idade escolar encontra-se num período de 

desenvolvimento do pensamento concreto.  

Este período de desenvolvimento do pensamento concreto, prende-se com a reação aos 

estímulos exteriores e também com a linguagem e a necessidade que a criança sente em 

relatar as experiências vividas e os acontecimentos do seu quotidiano, os quais interliga 

facilmente com os conteúdos temáticos abordados a nível escolar. O concreto é 

amplamente difundido em qualquer criança nesta faixa etária em todas as suas vertentes 

como pude constatar no período de estágio que realizei. 
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Capítulo II 

A obra de Santa Zita 
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2. História 
 

A obra de Santa Zita (OBZ) surgiu, na cidade da Guarda, a 1 de Abril de 1932, tendo 

tido a primeira Aprovação Oficial em 12 de Abril de 1932 pelo Governador Civil. 

Criou-se a OBZ2 para responder a um grande e grave problema social: o êxodo de 

milhares raparigas, muitas delas ainda crianças, ou adolescentes. Estes jovens do meio 

rural, que vinham para as cidades, sofriam de pobreza e tinham o desejo de aumentar as 

suas capacidades intelectuais e a sua situação económica, assim tinham que se aventurar 

para os grandes centros urbanos à procura de trabalho ficando muitas vezes expostas a 

graves problemas como:  

• Exploração laboral; 

• Desemprego; 

• Prostituição; 

• Gravidez na adolescência; 

• Doença; 

• Degradação humana, moral e espiritual; 

Estes problemas não só atingiam as jovens mas também as suas famílias. 

Naquele tempo, a obra era exclusivamente das próprias e para as próprias beneficiárias 

tornou-se para elas na sua única Caixa de Previdência, no único sistema de saúde, na 

única resposta social a que tiveram acesso, até 1973, data em que finalmente as 

empregadas domésticas foram integradas no sistema de Segurança Social. 

Devido às solicitações, sempre crescentes, fruto da sua evolução e da sua capacidade de 

resposta aos problemas dos diversos tempos e circunstâncias, a OSZ foi alargando a sua 

atividade, no espaço e também no tempo. 

                                                           
2  Toda a informação relativa à história da instituição foi retirada 

http://guarda.osz.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=125&Itemid=117, acedido a: 10/11/14 

 

http://guarda.osz.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=125&Itemid=117
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2.1. A obra de santa Zita na Cidade da Guarda 

 

Como já referido a OBZ3, surgiu na Guarda a 1 de Abril de 1931 por interferência do 

Senhor Governador Civil da época. 

Foi criada na Guarda com o intuito de responder a vários problemas sociais que 

afetavam não só as famílias como à população jovem. A OBZ desenvolve atividades de 

apoio às famílias carenciadas que estão associadas á instituição, tanto as educadoras 

com as auxiliares dão imensa atenção às crianças e tentam ao máximo incentivá-las a 

trabalhar e a tornarem-se melhores pessoas no futuro, sendo assim posso dizer que estas 

pessoas têm uma grande participação na vida das crianças e das suas famílias. 

2.1.1.  Objetivos da Instituição 

 

A OBZ tem como principal objetivo, a integração social, a formação integral e o bem-

estar das famílias e das crianças. Tem ainda como principais objetivos: 

 Promover e incentivar as crianças ao respeito pelo outro; 

 Transmitir valores; 

 Promover a solidariedade; 

 Intensificar a união entre as famílias, amigos e a sociedade em geral; 

 Promover a formação moral, intelectual e profissional das associadas, enquanto 

cooperadoras da família; 

 Defender a sua honestidade e os seus legítimos interesses; 

 Desenvolver o espírito de mutualidade; 

 Cooperar com outras instituições oficiais ou particulares, que tendem à elevação 

do grupo. 

 

 

 

 

                                                           
3  Toda a informação relativa à história da instituição na cidade da Guarda foi retirada de 

http://guarda.osz.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=125&Itemid=117, acedido a: 10/11/14 

 

http://guarda.osz.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=125&Itemid=117
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2.1.2. Finalidade e Valores a Transmitir 

 

A Obra da Santa Zita tem a sua atividade principal voltada para a infância e a juventude. 

As suas principais valências são: 

• Creche; 

• Pré-escolar; 

• ATL; 

• Catequese; 

• Parceria com o Banco Alimentar contra a fome. 

2.1.3.  Recursos Humanos 

 

A Obra de Santa Zita é constituída por pessoas associadas que colaboram, o mais 

empenhadamente possível, com a Obra, pela dignidade da pessoa e na promoção e 

proteção da mulher, e apoio à família. 

A OSZ participa sempre que possível perante a comunidade e com a comunidade em 

geral. 

Nesta obra, podemos contar com cooperantes, funcionários (Técnicos superiores e 

intermédios, docentes, administrativos, ajudante de ação direta, trabalhadores de apoio e 

trabalhadores auxiliares. Seguem-se assim as pessoas associadas à obra, tanto no geral, 

como das associadas na OSZ da Guarda. 

Esta obra, conta com vários órgãos estatuários como: 

 Assembleia Geral; 

 Concelho Fiscal; 

 Direção Geral; 

 Direções Locais. 

Conta, ainda com as autoridades centrais e locais: 

 Polícia Judiciária da Guarda; 
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 Hospital  

 Dispensários de Higiene social; 

 Segurança Social. 

2.1.4.  Recursos Materiais 

 

A OBZ da Guarda é composta por 4 salas de CATL (1º ciclo), devidamente equipadas, 

4 salas de Creche, para crianças dos 4 aos 36 meses, 3 salas de Pré-escolar totalmente 

remodeladas, conta ainda com uma secretaria, um refeitório, uma sala de vídeo, espaços 

de atendimento, sala de pessoal, salas de trabalho da equipa técnica, salão polivalente, 

capela, espaços exteriores (2 parques) e uma receção.  

Na minha opinião as salas e os restantes espaços da instituição estão bem conservados, 

apesar de a maior parte das instalações já estarem remodeladas porque foram realizadas 

obras com o intuito de melhorar o aspeto antigo que era consistente ao longo das salas e 

corredores esse aspeto recentemente foi mudado e melhorado. Ainda não foram 

concluídas as devidas remodelações em todas as salas e corredores mas a maior parte já 

se encontra concluída. 
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Capítulo III 

O estágio 
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3. Papel do Técnico de Acompanhamento de Crianças e Jovens  
 

Um técnico de Acompanhamento de Crianças e Jovens (ACJ) é um profissional que 

apoia e ajuda todas as crianças e jovens envolventes no seu meio de trabalho. 

Procurando promover conceitos básicos para o desenvolvimento psicológico e integral 

da vida das crianças/jovens. 

 Durante o período de estágio pude: 

 Compreender o funcionamento da Instituição OBZ a vários níveis de 

intervenções e atuação perante as famílias e as crianças; 

 Desenvolver, nas crianças e nos jovens, competências e saberes que possam 

ajudá-los a fomentar os seus gostos, aprendizagens e hábitos; 

 Apoiei igualmente na realização dos trabalhos e atividades diárias. 

 

3.1.  Desenvolvimento do Estágio 

Através do brincar, as crianças desenvolvem a linguagem, o pensamento, a socialização, 

o espírito de iniciativa, ajudando também claramente no reforço do auto estima. O jogo, 

nas suas diversas formas, auxilia no processo ensino/aprendizagem, no desenvolvimento 

psicomotor (desenvolvimento das habilidades do pensamento, imaginação, na 

interpretação, a tomar decisões, a ter criatividade etc.). 

No decorrer do estágio, que decorreu maioritariamente na sala das Andorinhas (6-14 

anos), apercebi-me que, como sempre, podemos brincar enquanto aprendemos.  

Trabalhar com idades tão diferenciais em questões de gostos e aprendizagens mais 

avançadas não foi difícil, pois, ao grupo de 6-7 anos, ajudava-os principalmente nos 

trabalhos de casa e como nesta faixa etária só gostam de brincar ou de trabalhos que não 

dependam de muito esforço mental foi fácil entretê-los dando-lhes desenhos para pintar 

ou mesmo jogos de alfabeto, animais, tentando sempre ao máximo envolver a matéria 

escolar com os tempos livres.  

Com a faixa etária dos 8-14 anos foi igualmente fácil porque eles brincavam e 

ajudavam-se mutuamente durante os trabalhos de casa, os mais velhos muitas vezes 

tentavam integrar os mais novos nas suas brincadeiras. Sendo que eu e a educadora 



 

14 
  

arranjávamos muitas vezes trabalhos que pudessem todos participar sem os mais velhos 

se aborrecerem ou achassem que era trabalhos ou atividades só para os mais novos.  

Neste âmbito, propus atividades, com o propósito de desenvolver as capacidades 

motoras e psicológicas do grupo. Com a ajuda da educadora e com a colaboração de 

todos, foi possível chegar ao pretendido. 

Outra parte do estágio realizou-se na sala das Andorinhas (0-2 anos). Nesta sala ajudei 

maioritariamente nas suas rotinas diárias: dar de comer ao bebés, mudar as fraldas, 

deita-los na hora da sesta, brincar com eles e principalmente fui aprendendo como 

funcionam as rotinas nas salas com esta faixa etária. 

3.2. Objetivos gerais  

 

Destacamos como objetivos principais do projeto: 

 Promover o bem-estar das crianças e jovens, durante o período de férias; 

 Promover e desenvolver as suas capacidades motoras e psicológicas; 

 Proporcionar jogos e brincadeiras lúdicas; 

 Fomentar momentos de interação e inter ajuda; 

  Partilhar experiências enquanto estagiária; 

 Ajudar a desenvolver a criatividade e auto estima perante os outros. 

3.3. Objetivos específicos 

 

Nesta sequência, foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos: 

 Promover a diversão, a autoajuda, a interação e desenvolver as 

capacidades das crianças durante as atividades; 

 Fomentar uma maior interação entre a estagiária e o restante grupo; 

 Contribuir para umas férias divertidas enquanto aprendem. 
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4. Atividades Desenvolvidas 
 

Numa primeira fase, foi necessário realizar uma abordagem com a educadora. Mesmo 

antes de iniciar qualquer tipo de atividade, apresentava as minhas ideias oralmente para 

receber o seu parecer. Na sala havia muitos meninos com problemas de abandono, 

violências, institucionalizados, com os quais era necessário um cuidado especial, tanto 

na linguagem, como nos gestos, tom de voz e nos jogos.  

Foi fundamental conhecê-los um pouco melhor, para saber como interagir com cada um 

deles e com o todo, “grupo”, durante os jogos e antes de os iniciar. No final das 

atividade tive sempre a preocupação de saber o quanto gostaram ou não da mesma, se 

aprenderam alguma coisa e o quê. 

Ao longo do tempo, fui observando e analisando as atitudes, os comportamentos das 

crianças e o que lhes dava mais prazer realizar e assim foram surgindo as conversas que 

permitiram uma maior aproximação. Era meu intuito conhece-las melhor para que 

durante o meu trabalho elas sentissem que podiam confiar em mim e divertirem-se mais 

ao longo das atividades. Toda esta estratégia tinha como objetivo a satisfação das 

necessidades do grupo. 

Para a elaboração das atividades fiz algumas pesquisas na internet, outras atividades 

foram surgindo com apoio da educadora, e também tive em conta o número de crianças 

às quais se destinavam.  

Ao longo do período de estágio foram feitas reflexões acerca das atividades e elaborei 

relatórios. (Anexos) 

4.1. Planificação das atividades: 

 

Diariamente e ao longo do período de estágio, estive sempre ciente destes pontos, 

porque eram fundamentais para a realização das atividades e para o bem-estar de todas 

as crianças. Assim, foi sempre meu objetivo: 

 Motivar e esforçar-me para estar sempre disponível sempre que precisassem; 

 Incentivar a participar; 

 Valorizar pontos e conceitos importantes durante as conversas e as atividades; 

 Atribuir-lhes tarefas para que se sentissem úteis; 
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 Incentivar sempre à comunicação entre todos; 

 Facultar e dar o tempo necessário para cada atividade; 

 Tentar, sempre que possível, que houvesse aprendizagem e brincadeira ao 

mesmo tempo. 

 

4.2. Recursos utilizados ao longo do estágio: 

 

Recursos Humanos: 

 Estagiária e as Educadoras 

 Auxiliares 

 Diretora da OBZ 

 

Recursos Materiais: 

 Folhas de papel; 

 Tintas; 

 Tampas de Canetas; 

 Mesas; 

 Pedras; 

 Folhas de árvore; 

 Canetas, lápis e borrachas; 

 Tesouras e cola; 

Recursos Financeiros: 

Todos os materiais foram disponibilizados pela Instituição. 
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4.3. Cronograma das Atividades 

 

Nas tabelas seguintes estão descritas e calendarizadas as atividades realizadas ao longo 

do estágio. 

As tabelas foram dividas consoante os meses de estágio e refiro apenas a alguns dias 

porque não foi possível realizar atividades todos os dias, sendo que a instituição já tinha 

as suas próprias rotinas diárias, e não foi também possível realizar atividades no mês de 

agosto porque a instituição fechou para férias.  

junho: 

Tabela 1- Atividades realizadas no mês de junho 
Fonte: Própria 
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 Visualização de Filmes 

 História: “Camila e a Amizade” 

19  Ida ao Parque Infantil (Brincar e Lanchar) 

20  Ida ao Teatro Municipal da Guarda (Atividade Pé ante Pé) 

 Ida ao Museu da Guarda 

26  História e desenho: “Palavras Pequenas” 

30  Pintura da tela de Verão 
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julho: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2- Atividades realizadas no mês de Julho 
Fonte: Própria 

setembro: 

 

 

 

 

 

Tabela 3- Atividades realizadas no mês de Setembro 
Fonte: Própria 

outubro: 

 

 

 

Tabela 4- Atividades realizadas no mês de Outubro Fonte: Própria 

 

 

 

 

 

  

1  Ida ao Jardim Municipal da Guarda: Atividade de Música 

2  Jogo dos 4 pedaços de papel 

 Jogo das qualidades e defeitos 

3  Placar de Mãos sobre o Verão 

 Jogos tradicionais 

4  Aula de Basquetebol 

7  Fazer gelados 

14  Brincar com as figuras 

15  Confecionar biscoitos (aula de culinária) 

16  Pintura Pedras 

21  Ida ao Parque Infantil (Brincar e Lanchar) 

23  Desenhos do Dia dos Avós 

30  Desenhos do Verão 

1 e 2  Formação “Brincar e Brincar” 

4  Construção de cabides para os novos meninos 

 Pintura das andorinhas 

 Construção do painel dos aniversários 

12  Iniciação do estágio na sala das joaninhas (0-2 anos) 

1 e 7 
 Construção do painel de Outono 
 Realização de uma canção sobre o Outono 

16  Confecionar mousse de chocolate 
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Figura 1- "Camila e os seus amigos" 

5. Descrição das atividades 
 

18 de junho 

Atividade: Leitura sobre a história: “Camila e os seus Amigos” 

Estas duas atividades foram realizadas com o intuito de contribuir para um momento 

relaxante. 

A história da “Camila e os seus Amigos” foi contada com o 

intuito de realçar o significado da amizade e da inter ajuda, já 

que também junho é o mês da amizade, na sala das Andorinhas. 

Objetivos: 

 Distrair e relaxar 

 Aprender e fomentar ainda mais a palavra Amizade e 

inter ajuda  

 Desenvolver o diálogo entre o grupo 

 Desenvolver a capacidade de atenção e paciência 

Faixa etária: 9 aos 14 anos 

Duração: 30 minutos 

Local: Sala das Andorinhas 

Reflexão crítica: Foi uma atividade que não demorou muito mas foi gratificante ver 

que mesmo os mais pequenos sabiam o que era e o que significava a palavra “amizade”, 

foram dados exemplos de atitudes que devem ter com os amigos e com a família.  

 

 

 

 

 

Fonte: 
https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=ima
ges&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F
%2Fwww.fnac.pt%2FCamila-e-os-Seus-Amigos-Aline-de-
Petigny%2Fa60671&ei=tCxqVNWNLs-
xyAS_zYG4BA&bvm=bv.79142246,d.d2s&psig=AFQjCNHCh
O6bqqJVNugByZFcrWtJpY1q2A&ust=1416330794503855 
Acedido a: 4/11/2014 

 

 

https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.fnac.pt%2FCamila-e-os-Seus-Amigos-Aline-de-Petigny%2Fa60671&ei=tCxqVNWNLs-xyAS_zYG4BA&bvm=bv.79142246,d.d2s&psig=AFQjCNHChO6bqqJVNugByZFcrWtJpY1q2A&ust=1416330794503855
https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.fnac.pt%2FCamila-e-os-Seus-Amigos-Aline-de-Petigny%2Fa60671&ei=tCxqVNWNLs-xyAS_zYG4BA&bvm=bv.79142246,d.d2s&psig=AFQjCNHChO6bqqJVNugByZFcrWtJpY1q2A&ust=1416330794503855
https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.fnac.pt%2FCamila-e-os-Seus-Amigos-Aline-de-Petigny%2Fa60671&ei=tCxqVNWNLs-xyAS_zYG4BA&bvm=bv.79142246,d.d2s&psig=AFQjCNHChO6bqqJVNugByZFcrWtJpY1q2A&ust=1416330794503855
https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.fnac.pt%2FCamila-e-os-Seus-Amigos-Aline-de-Petigny%2Fa60671&ei=tCxqVNWNLs-xyAS_zYG4BA&bvm=bv.79142246,d.d2s&psig=AFQjCNHChO6bqqJVNugByZFcrWtJpY1q2A&ust=1416330794503855
https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.fnac.pt%2FCamila-e-os-Seus-Amigos-Aline-de-Petigny%2Fa60671&ei=tCxqVNWNLs-xyAS_zYG4BA&bvm=bv.79142246,d.d2s&psig=AFQjCNHChO6bqqJVNugByZFcrWtJpY1q2A&ust=1416330794503855
https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.fnac.pt%2FCamila-e-os-Seus-Amigos-Aline-de-Petigny%2Fa60671&ei=tCxqVNWNLs-xyAS_zYG4BA&bvm=bv.79142246,d.d2s&psig=AFQjCNHChO6bqqJVNugByZFcrWtJpY1q2A&ust=1416330794503855
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19 de junho 

Atividade: Ida ao parque Infantil 

Descrição: A saída ao parque infantil foi realizada com o intuito de o grupo do ATL, 

brincar e lanchar em contacto com a natureza. 

Foi necessária uma maior vigilância do que estava acostumada a ter nas instalações, mas 

foi uma tarde calma onde todos nos divertimos e o grupo no geral brincou nas diversões 

que estavam espalhadas pelo parque.  

No final, lanchamos todos em conjunto sentados no chão do parque infantil, onde 

pudemos desfrutar da vista em redor do parque, conversámos e, para terminar, comemos 

todos o gelado já feito de iogurte que já havia sido confecionado no dia anterior nas 

instalações da OBZ. 

Objetivos: 

 Relacionarmos com a natureza; 

 Fazer novas amizades; 

 Alargar os conhecimentos sobre as brincadeiras e os cuidados a ter quando 

estamos num sítio que não conhecemos; 

 Divertirmo-nos com os amigos do ATL; 

 Ter uma tarde diferente; 

Faixa etária: 6 aos 14 anos 

Duração: Período da tarde 

Reflexão crítica: Foi uma saída muito divertida, pois todos gostaram imenso de sair das 

instalações da OBZ. Divertimo-nos imenso, foi muito gratificante estar com o grupo 

fora do local de estágio, porque assim, tanto eu como eles, pudemos relacionarmos num 

espaço livre e gostei muito de brincar e socializar com as educadoras e o grupo em si. 
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20 de junho 

Atividades: Ida ao Teatro Municipal da Guarda (Actividade Pé ante Pé) e ida ao Museu 

da Guarda 

Descrição: A ida ao Teatro Municipal da Guarda (TMG) foi realizado com o intuito da  

participação na actividade “Pé ante Pé”. 

Fomos encaminhados para uma sala onde estava um Professor de Teatro e de Música, 

começaram por nos pedir 

para nos sentarmos no 

colchão e começássemos a 

escutar os vários 

instrumentos que ele ia 

tocando ou simplesmente 

mostrando, a fim de nós 

adivinharmos o som que 

aquele instrumento ou 

material poderia fazer.  

Foi-nos proposto que 

fizéssemos uma caminhada 

desde o TMG até ao jardim municipal e teríamos que escutar os barulhos ao nosso redor 

e o barulho que as pessoas, ao andar, faziam.  

Quando chegámos a OBZ fizemos uma placar que era constituído pela marca do nosso 

pé pintado de uma cor e colado numa folha de papel.  

Descrição:  A Ida ao Museu da Guarda, levou-nos numa aventura e numa viagem pelo 

antigo, vimos e ouvimos a história do museu. Vimos imensas peças antigas, como 

quadros, taças partidas que foram encontradas em escavações, vimos um exemplo de 

um túmulo etc. 

Objetivos: 

 Alargar os sentidos da audição e promover os espaços livres como sítios de 

aprendizagem 

 Promover a aprendizagem atraves de visualização e acompanhamento técnico 

Figura 2- Demonstração da atividade plástica 
Fonte: Própria 
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Faixa etária: 8 aos 12 anos 

Duração: Período da manhã 

Reflexão crítica: Tanto a ida ao TMG como ao Museu, foram duas atividades muito 

engraçadas e enriquecedoras para o grupo tanto a nível de aprendizagem com a nível 

social, como, Vygotshy (1896), afirma que “o desenvolvimento cognitivo dá-se pelo 

meio da interação social, em que, no mínimo duas pessoas estão envolvidas ativamente, 

trocando experiências e ideias, gerando novos conhecimentos.”  

Só numa manhã foi notória a aprendizagem que levaram para a OBZ e para os outros 

colegas. 

26 de junho 

Atividades: História e desenho: “Palavras Pequenas” 

Descrição: Esta atividade foi realizada com o objetivo de o grupo estabelecer contacto 

com a história “Palavras Pequenas” e, ao mesmo tempo, refletirem sobre a importância 

de algumas palavras assim como os seus conceitos, ao longo da atividade foi recíproca a 

aprendizagem, sendo a realização do desenho a prova disso. 

Começou-se por ler a história e no final da mesma, questionei o que eram para eles 

palavras pequenas como: Mãe, Pai, Avós, água, vida, brincar, amizade, etc. Depois de 

uma breve conversa, propus que, cada um, com um pedaço de papel desenhasse um 

coração e dentro escrevesse, no mínimo 5 palavras, que eram importantes nas suas 

vidas. 

Objetivos: 

 Desenvolver a criatividade; 

 Interação entre a estagiária e o grupo; 

 Promover um momento de aprendizagem e brincadeira; 

 Aplicação de conceitos e aprendizagem. 

Faixa etária: 8 aos 14 

Duração: Período da manhã 
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Reflexão crítica: Esta atividade foi muito bem conseguida, pelo simples facto de ter 

atingido o pretendido e nos termos divertido ao mesmo tempo, no início não sabia como 

interagir ou eu própria gerir uma atividade sozinha mas correu muito bem, tendo sido 

notório que as crianças aprenderam e se divertiram ao longo da mesma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 de junho 

Atividades: Pintura da tela de Verão  

Descrição: Esta atividade foi realizada com o intuito do grupo se divertir e de aprender 

que com as mãos, tinta e um pedaço de papel podemos fazer qualquer coisa e que é 

possível fazer trabalhos bonitos e criativos.  

Cada criança pintou a sua palma da mão com a cor que definia a: a areia, o mar, 

palmeiras, toalhas, caranguejos etc. De seguida, cada um punha a sua palma da mão já 

pintada na tela. Ao fim de todos terem participado na montagem da tela, a educadora 

escreveu o nome de cada criança na respetiva palma da mão. 

Objetivos: 

 Promover a interação; 

 Desenvolver a capacidade de improvisar; 

 Desenvolver a criatividade. 

Figura 3- atividade plástica 
Fonte: Própria 
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Faixa etária: 8 aos 14  

Duração: Período da tarde 

Reflexão crítica: Foi muito interessante porque nunca tinham feito ainda nada parecido, 

e viu-se que estavam a gostar, todos queriam participar e mostraram agrado em repetir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 de julho 

 

Atividades: Ida ao Jardim Municipal da Guarda: Atividade de música 

Descrição: A instituição OBZ foi convidada pela biblioteca Eduardo Lourenço a 

participar em algumas atividades de leitura e pintura. Todas estas atividades estavam 

direcionadas para a importância da música na nossa vida e com o intuito das crianças se 

divertirem com a música e o conto. 

Foi-nos proposto que sentássemos um pouco para ouvir a história: “Os vizinhos da casa 

Azul” e, no final o grupo fez perguntas e claro mostram-se muito interessados na 

história. Depois da leitura os responsáveis da biblioteca explicaram como iria suceder a 

atividade de pintura e o grupo pintou uma trompa em folhas A4 com tintas ou lápis de 

cor. 

 

Figura 4- Construção do placar de verão 
Fonte: Própria 
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Objetivos: 

 Incentivar as crianças a ouvir música; 

 Incentivar à leitura; 

 Promover um momento de lazer e diversão; 

 Dar a conhecer um pouco da Biblioteca Eduardo Lourenço. 

Faixa etária: 6-14 anos 

Duração: 1h30 

Reflexão crítica: Foi uma manhã muito interessante, não só porque estávamos a fazer 

as atividades e a ouvir a história ao ar livre, mas também porque estávamos num lugar 

calmo e muito acolhedor. As crianças acharam muito interessante a historia e 

envolveram-se pela positiva ao longo da mesma fazendo perguntas e expressões muito 

interessantes. A atividade de pintura correu muito bem porque qualquer criança gosta de 

pintar e misturar as cores livremente. No final levaram o desenho para casa. 

  

Fonte: 

https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&es
rc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&v
ed=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fbibliotec
as.constancia.pt%2Fcgi-bin%2Fkoha%2Fopac-
detail.pl%3Fbiblionumber%3D13549&ei=ts2J
VPbQDsHWaoDKgtAI&bvm=bv.81456516,d.d
2s&psig=AFQjCNHzAn9e-
sCviKaK_NX4cAekyJWTSA&ust=14184036355
25486 

Acedido a: 11/11/2014 

Figura 5- "Os vizinhos da casa azul" 

https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fbibliotecas.constancia.pt%2Fcgi-bin%2Fkoha%2Fopac-detail.pl%3Fbiblionumber%3D13549&ei=ts2JVPbQDsHWaoDKgtAI&bvm=bv.81456516,d.d2s&psig=AFQjCNHzAn9e-sCviKaK_NX4cAekyJWTSA&ust=1418403635525486
https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fbibliotecas.constancia.pt%2Fcgi-bin%2Fkoha%2Fopac-detail.pl%3Fbiblionumber%3D13549&ei=ts2JVPbQDsHWaoDKgtAI&bvm=bv.81456516,d.d2s&psig=AFQjCNHzAn9e-sCviKaK_NX4cAekyJWTSA&ust=1418403635525486
https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fbibliotecas.constancia.pt%2Fcgi-bin%2Fkoha%2Fopac-detail.pl%3Fbiblionumber%3D13549&ei=ts2JVPbQDsHWaoDKgtAI&bvm=bv.81456516,d.d2s&psig=AFQjCNHzAn9e-sCviKaK_NX4cAekyJWTSA&ust=1418403635525486
https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fbibliotecas.constancia.pt%2Fcgi-bin%2Fkoha%2Fopac-detail.pl%3Fbiblionumber%3D13549&ei=ts2JVPbQDsHWaoDKgtAI&bvm=bv.81456516,d.d2s&psig=AFQjCNHzAn9e-sCviKaK_NX4cAekyJWTSA&ust=1418403635525486
https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fbibliotecas.constancia.pt%2Fcgi-bin%2Fkoha%2Fopac-detail.pl%3Fbiblionumber%3D13549&ei=ts2JVPbQDsHWaoDKgtAI&bvm=bv.81456516,d.d2s&psig=AFQjCNHzAn9e-sCviKaK_NX4cAekyJWTSA&ust=1418403635525486
https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fbibliotecas.constancia.pt%2Fcgi-bin%2Fkoha%2Fopac-detail.pl%3Fbiblionumber%3D13549&ei=ts2JVPbQDsHWaoDKgtAI&bvm=bv.81456516,d.d2s&psig=AFQjCNHzAn9e-sCviKaK_NX4cAekyJWTSA&ust=1418403635525486
https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fbibliotecas.constancia.pt%2Fcgi-bin%2Fkoha%2Fopac-detail.pl%3Fbiblionumber%3D13549&ei=ts2JVPbQDsHWaoDKgtAI&bvm=bv.81456516,d.d2s&psig=AFQjCNHzAn9e-sCviKaK_NX4cAekyJWTSA&ust=1418403635525486
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2 de lulho 

 

Atividades Jogo dos 4 pedaços de papel e Jogo das qualidades e defeitos 

Descrição: O primeiro jogo foi o dos quatro pedaços de papel: eu e a educadora 

distribuímos folhas A4 e o grupo tinha que dobrar a folha ao meio, para depois se rasgar 

e assim, cada criança ficava com dois pedaços de folha. Esses dois pedaços eram 

dobrados ao meio e cortavam-se para que cada criança ficasse com quatro pedaços de 

papel. Depois de todos terem concluído este processo, pedimos que desenhassem e 

pintassem em cada dos quatro pedaços algo relacionado com as suas férias de verão. No 

final, pusemos todos os pedaços de papel dentro de um saco e cada criança que ia a 

frente tirava quatro pedaços de papel e colocava-os no quadro para que todos vissem, 

tendo essa criança que inventar uma pequena história em que englobasse os quatro 

desenhos. 

O segundo jogo foi composto por dois grupos: num dos grupos estavam as raparigas e 

no outro os rapazes.  

Cada grupo tinha pequenos pedaços de papel onde iriam escrever qualidades ou defeitos 

da pessoa que se voluntariou para ir à frente. Depois, a criança escolhida tinha que tapar 

os olhos e com uma cesta na mão ia andando pela sala até os restantes membros do 

grupo colocarem os pedaços de papel na cesta. No final, essa criança lia todos os 

pedaços de papel em voz alta e dava a sua opinião sobre o que leu. 

Objetivos: 

 Promover um momento de lazer; 

 Apelar à criatividade. 

Faixa etária: 7-14 anos 

Duração: 2 horas 

Reflexão crítica: Foram jogos que foram exatamente planeados mas não sabíamos se o 

grupo iria gostar e divertir-se, mas foi muito engraçado e benéfico para o grupo porque 

foram jogos onde testaram as suas capacidades, amizade pelo próximo e houve uma 

interação entre o grupo todo notável.  
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3 de Julho 

Atividades: Placar de mãos sobre o verão e jogos tradicionais 

Descrição: O placar de mãos sobre o verão, foi uma atividade parecida à pintura de tela 

de verão realizada no dia 30 de junho.  

No placar o grupo usou as palmas das mãos como método para pintar ao longo de uma 

folha gigante, o objetivo era construir uma grande tela de imagens acerca do verão, onde 

havia areia, caranguejos, toalhas de banho, guarda-sóis, entre outras coisas.  

Decidimos realizar jogos tradicionais com o intuito de o grupo descontrair e relembrar 

jogos que os seus pais jogavam quando tinham as suas idades.  

Jogos: 

 Corridas de sacos, 

 Jogo da macaca; 

 Jogo do anel; 

 Cabra cega. 

Objetivos: 

 Criatividade; 

 Diversão. 

Faixa etária: 6-14 anos 

Duração: 1hora no período da manhã e 1h no período da tarde 

Reflexão crítica: Foram atividades muito interessantes e motivadoras pois as crianças 

gostam imenso de pintar e utilizar como instrumento de pintura as suas mãos. Todos se 

divertiram bastante, o resultado foi positivo e foi uma atividade bastante diferente do 

que estão habituados a realizar. 
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4 de julho 

Atividades: Atividade de Basquetebol 

Descrição: Esta atividade foi gerida por um Professor de ginástica e duas alunas. As 

crianças foram divididas em dois grupos e foram feitos dois percursos diferentes, um 

mais fácil e outro mais difícil. 

Objetivos: 

 Praticar desporto; 

 Diversão; 

 Aprender um novo desporto. 

Faixa etária: 6-14 anos 

Duração: 2horas 

Reflexão crítica: Foi enriquecedor para o grupo porque a maioria nunca tinha jogado 

basquetebol e aprenderam as bases deste desporto, divertindo-se imenso ao fazê-lo. 

Tanto o professor como as alunas foram bastante empenhados nas suas tarefas e notou-

se que o grupo gostou imenso desta experiência. 

 

7 de julho 

Atividades: Fazer gelados 

Descrição: A educadora da sala levou uma máquina de fazer gelados, então todos em 

conjunto preparámos a receita do gelado e fizemo-la na máquina. No fim colocámo-lo 

na arca e, à hora de lanche, todos se deliciaram com os gelados. 

Objetivos: 

 Aprender a fazer gelados caseiros; 

 Diversão. 

Faixa etária: 6-14 anos 

Duração: 30 minutos 
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Reflexão crítica: Foi muito bom realizar esta atividade porque nem eu nem o grupo 

sabíamos como se faziam gelados, então ficamos a saber e muitos deles já referiam que 

o queriam fazer em casa e ficaram muito entusiasmados. 

 

14 de julho 

Atividades: Brincar com as figuras de animação de filmes 

Descrição: cada elemento do grupo tinha de se mascarar de uma figura de animação 

utilizando apenas as roupas, objetos ou mesmo desenhar as roupas para que o resultado 

final fosse a figura escolhida. 

Objetivos: 

 Criatividade; 

 Diversão; 

 Dialogo; 

 Praticar o desenho. 

Faixa etária: 7-14 anos 

Duração: 3 horas 

Reflexão crítica: Ao princípio o grupo não percebeu a nossa ideia mas depois de 

explicamos um pouco melhor ficaram a perceber e entusiasmaram-se de imediato. Foi 

complicado no início porque uns queriam realizar uma coisa e depois mudaram de 

ideias, ficaram indecisos, mas chegaram todos a uma conclusão e o resultado final valeu 

a pena. 
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15 de julho 

Atividades: Confecionar biscoitos (aula de culinária) 

Descrição: Esta atividade foi realizada na sala das Andorinhas, quisemos que o grupo 

tivesse uma aula de culinária e ao mesmo tempo fossem criativos e que se divertissem. 

Fizemos biscoitos de canela, em conjunto confecionámos a massa e ao mesmo tempo 

íamos ensinando como separar a clara da gema, como se batiam e se misturava os 

ingredientes, como mediamos os ingredientes, etc. Cada biscoito tinha a forma que cada 

um quisesse, então tiveram que mostrar muita criatividade e habilidade para pôr as suas 

ideias em prática. No final, de terem ido ao forno, os biscoitos foram comidos ao 

lanche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos: 

 Criatividade; 

 Interajuda; 

 Improvisação; 

 Interação; 

 Aprendizagem. 

Faixa etária: 8 aos 14 

Duração: Período da manhã 

Figura 6- Construção dos biscoitos 
fonte: Própria 
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Reflexão crítica: Foi muito divertido e produtivo, toda a interação, o desempenho do 

grupo no geral e a vontade que este mesmo mostrava em querer fazer e aprender mais, 

todos se divertiram e gostam muito deste tipo de atividades. 

 

 

16 de julho 

Atividades: Pintura Pedras 

Descrição: Foi proposto que cada um desenhasse numa pedra uma imagem ou símbolo 

que quando olhássemos “víssemos” o verão, podiam desenhar um barco no mar, um 

caranguejo, uma praia etc., e assim foi, cada um desenhou e pintou com canetas a sua 

pedra. No final eu e a educadora envernizamos as pedras e escrevemos o nome e a data 

de cada um atrás da pedra 

respetiva. 

 

Objetivos: 

 Criatividade; 

 Interação; 

 Interajuda. 

Faixa etária: 8 aos 14 

Duração: Período da manhã 

Reflexão crítica: Aprenderam a 

divertir-se, sendo esse o nosso principal, foi engraçado vê-los a terem imensas ideias no 

início para desenharem nas pedras, mas como só podiam fazer um desenho ajudaram-se 

uns aos outros a decidir. Foi gratificante ver que estavam a divertir-se e a gostar da 

atividade. 

  

Figura 7- Resultado final da atividade 
Fonte: Própria 
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21 de julho 

Atividade: Ida ao parque Infantil 

Descrição: A saída ao parque infantil teve o intuito de o grupo do ATL, brincar e 

lanchar fora em contato com a natureza. 

Foi necessário uma maior vigilância do que o habitual nas instalações mas foi uma tarde 

calma onde todos nos divertimos e o grupo no geral brincou nas diversões que estavam 

espalhadas pelo parque.  

No fim, lanchámos todos em conjunto sentados no chão do parque infantil, onde 

pudemos desfrutar da vista em redor do parque, conversamos e, para terminar, comemos 

todos um gelado feito de iogurte que já havia sido confecionado no dia anterior nas 

instalações da OBZ. 

Objetivos: 

 Relacionarmos com a natureza; 

 Fazer novas amizades com outros ATL´s; 

 Alargar os conhecimentos sobre as brincadeiras e os cuidados a ter quando 

estamos num sítio que não conhecemos; 

 Divertir com os amigos do ATL; 

 Ter uma tarde diferente. 

Faixa etária: 6 aos 14 anos 

Duração: Período da tarde 

Reflexão crítica: Foi uma saída muito divertida, pois todos gostaram imenso de sair das 

instalações da OBZ. Divertimo-nos imenso, foi muito gratificante estar com o grupo 

fora do local de estágio, porque assim tanto eu como eles pudemos relacionar-nos num 

espaço livre e gostei muito de brincar e socializar com as educadoras e o grupo em si. 
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23 de julho 

Atividades: Desenhos do Dia dos Avós 

Descrição: Propusemos que cada um contasse os momentos mais divertidos e 

importantes para eles com os seus avós e tentámos explicar a importância de darmos 

atenção, carinho e ajudarmos sempre que possível os idosos, quer sejam família ou não. 

Depois de conversar, cada um calcou com a tampa de uma caneta os contornos do 

desenho que a educadora fez e escrevemos à volta da figura da avó e do avô adjetivos 

para caracterizar. Ao fim, colocamos os desenhos na subida para o refeitório. 

Objetivos: 

 Interação 

 Realçar a importância da família e da 3ª idade 

Faixa etária: 8 aos 14 anos 

Duração: Período da manhã 

Reflexão crítica: Na minha opinião, foi engraçado e notou-se que mesmo pequenos já 

se aperceberam que devemos cuidar dos 

nosso avós e respeitar as pessoas de idade, 

todos gostaram da atividade e participaram 

ativamente nela. 

Figura 8- Desenho do Avô 
Fonte: Própria 

Figura 9- Desenho da Avó 
Fonte: Própria 
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30 de julho 

 

Atividades: Desenhos de verão 

Descrição: Estando quase no mês de agosto, mês no qual a instituição fecha para férias, 

a maioria das crianças também vai de férias no mês de agosto. Assim sendo, pedimos a 

todos os meninos presentes para desenharem como queriam que fossem as suas férias de 

verão e, no fim, explicassem o que tinham desenhado. 

Objetivos: 

 Imaginação; 

 Criatividade. 

Faixa etária: 8-14 anos 

Duração: 1 hora 

Reflexão crítica: Foi uma atividade simples mas que o grupo gostou de realizar. Houve 

imensa imaginação nos desenhos e notou-se que gostaram de realizar esta atividade. 

 

1 e 2 de setembro 

Atividades: Formação “brincar e brincar” 

Descrição: Esta formação foi para todas as pessoas que fazem parte da instituição OBZ, 

como estagiária tive o privilégio de assistir e de participar nela. 

Realizamos exercícios que poderão ser feitos com as crianças de qualquer faixa etária, 

pois são exercícios simples e que obrigam a muita criatividade, capacidade de 

improvisar e motivação, acima de tudo. 
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Objetivos:  

 Dinamização entre todos; 

 Criatividade; 

 Improvisação; 

 Motivação; 

 Interação. 

Duração: 16 horas 

Reflexão crítica: Aprendi imenso com os conhecimentos transmitidos entre todos 

durante os diálogos, os jogos e as conversas informais.  

 

4 de setembro 

Atividades: Construção de cabides para os novos meninos, pintura das andorinhas e 

construção do painel dos aniversários. 

 

Descrição: Como a sala onde estagiei tem como nome de Andorinhas, os cabides fora 

da sala tem uma andorinha como símbolo e o nome dos respetivos meninos/as.  

Com a chegada de novos meninos/as 

tivemos que realizar novas andorinhas para 

todos, modificar o placar dos aniversários e, 

claro, para isso foram feitos novos modelos 

de andorinhas, onde depois todos tiveram de 

pintar e escrever o seu nome. 

Objetivos: 

 Dar as boas vindas aos novos 

meninos; 

 Interação;  

 Interajuda; 

 Cooperação entre todos. 

Faixa etária: 8 aos 14 anos 

Figura 10- Desenho da andorinha para a identificação dos 
cabides 
Fonte: Própria 



 

36 
  

Duração: Período da manhã e da tarde 

Reflexão crítica: Foi importante para mim ver e realizar este tipo de trabalho porque 

foi-me proposto arranjar e desenhar novos desenhos para o placar, então senti maior 

responsabilidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 de setembro 

Atividades: iniciação do estágio na sala dos bebés 

Descrição: Como o grupo do ATL durante o dia estava em aulas, a orientadora do meu 

estágio pediu-me que fosse ajudar no que fosse necessário na sala dos bebés. 

Objetivos: 

 Aprender a tomar conta de bebés; 

 Relacionar-me com outras faixas etárias; 

 Apoio às educadoras; 

 Melhorar as minhas capacidades. 

Faixa etária: 0-2 anos 

Reflexão crítica: Aprendi imenso neste tempo em que estive nesta sala, não só foi 

gratificante para mim trabalhar com outras faixas etárias diferentes das que estava 

habituada, como criei uma enorme ligação com os bebés desde o início, o que facilitou a 

minha integração.  

Figura 11- Placar dos aniversários 
Fonte: Própria 
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1 e 7 de outubro 

Atividades: Pintura do placar de outono e realização da canção de outono 

Descrição: Como numa atividade anterior fizemos o placar de verão, propus realizar 

agora o placar do Outono, utilizámos o mesmo método, cada um com a sua mão fez 

uma árvore e folhas a cair. E todos, em conjunto, propusemos ideias e palavras 

relacionadas com o Outono e escrevemos uma canção de Outono. 

Objetivos: 

 Interação;  

 Criatividade; 

 Aplicação de conhecimentos. 

Faixa etária: 8 aos 14 anos 

Duração: Período da manhã e da tarde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12- Início da parede de outono 
Fonte: Própria 
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Reflexão crítica: Foi interessante, como da primeira vez, as crianças entusiasmaram-se 

bastante com a atividade de fazer um desenho com as mãos, desta vez foi igual, houve 

muita cooperação entre todos e notou-se que estavam a divertir-se. 

  

Figura 13- Início da parede de outono 
Fonte: Própria 
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16 de Outubro 

Atividades: Mousse de chocolate 

Descrição: Como era o meu penúltimo dia de estágio, achei por bem fazer uma última 

aula de culinária. Decidi então levar uma receita de mousse de chocolate e pedi à 

orientadora se me podia disponibilizar os ingredientes.  

Em conjunto, ia dizendo o que cada um iria fazer para que todos participassem. No fim, 

colocámos a mousse no frigorífico e no dia 17 de outubro, como era o meu último dia          

de estágio, comemos a mousse ao lanche. 

Objetivos: 

 Aprenderem a fazer mousse 

 Divertirem-se 

Faixa etária: 6-14 anos 

Duração: 30 minutos 

Reflexão crítica: Todos gostaram imenso desta atividade, pois gostam de cozinhar e 

ajudar quando é preciso.  
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6. Avaliação das Atividades 
 

A avaliação do estágio realizou-se continuamente ao longo de todo o período de estágio, 

através de auto e hetero avaliação, sendo subdividida nas diferentes fases de estágio que 

se seguem. 

As primeiras duas fases do estágio foram a contextualização teórica e a caraterização da 

OBZ. Durante estas fases, a avaliação foi feita de forma semelhante. Em primeiro lugar, 

o objetivo avaliado é a qualidade e pertinência da informação recolhida. Este é 

analisado pelo formando. 

A terceira fase do estágio foi o Processo/Execução. Nesta fase, foi desenvolvido um 

conjunto de atividades avaliadas de forma semelhante pelo formando. A avaliação fez-

se através de relatórios ao longo das atividades (Anexos), da perceção do formando em 

relação à reação do grupo e tendo em conta as conversas informais com as educadoras e 

auxiliares da Instituição. 

Após várias reflexões ao longo do estágio, cheguei à conclusão que as atividades e todo 

o período de estágio tiveram a aprovação tanto do grupo como da orientadora da 

Instituição. 

As atividades preferidas e mais desejadas foram sem dúvida as atividades em que 

podiam brincar com as tintas nomeadamente no placar de verão e no de outono. Porque 

enquanto estavam a pintar podiam igualmente brincar com as cores e houve uma maior 

interação entre eles para comigo, o que facilitou no desenvolvimento das atividades. 

Também verifiquei uma enorme motivação nas atividades relacionadas com a culinária, 

isto porque podiam mexer e serem eles a confecionar todos os ingredientes necessários 

para a receita. Notou-se que estavam felizes e tinham imensa vontade de ajudar e no 

final sentiam-se realizados. 
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Conclusão 

 
Chegado ao final do estágio, realizado na OBZ, tenho a dizer que este foi uma mais-

valia para mim como estagiaria e também imensamente gratificante a nível pessoal.  

Este atendeu às minhas expectativas, o que facilitou tanto a integração no processo da 

instituição assim como no relacionamento entre a estagiária e o grupo alvo. 

Como me foram facultados materiais e também disponibilidade ao longo do período de 

estágio, facilitou a realização das atividades e o desenvolvimento positivo dessas 

mesmas. Os desafios ao longo do estágio foram bons e gratificantes, pois fez com que 

trabalhasse mais autonomamente e tivesse que tomar decisões rápidas e eficazes. 

Foi um estágio fácil de executar pois a interação foi, como já referi, muito boa e houve 

muita interação entre todos. 

Por fim, levarei esta experiência para o resto da minha vida académica e profissional.  



 

42 
  

Web Grafia 
 

Assunto: Informações sobre o Fundador, Acedido: 17/08/14 

http://guarda.osz.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=109&Itemid=54 

Assunto: Valências e Serviços da OSZ, Acedido: 17/08/14 

http://guarda.osz.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=122&Itemid=66 

Assunto: Contactos e Localizações da OSZ, Acedido: 17/08/14 

http://guarda.osz.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=136&Itemid=10

2 

Assunto: Uma organização, Acedido 17/08/14 

http://guarda.osz.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=125&Itemid=11

7 

Assunto: Técnico de Acompanhamento Crianças e Jovens, acedido 5/11/2014 

http://www.epa.edu.pt/eelv/index.php?option=com_content&view=article&id=739&Ite

mid=208 

Assunto: Conceitos sobre a infância, acedido 8/11/2014 

http://larmontessori.com/2012/11/28/compreendendo-montessori-principios-da-

infancia/ 

Assunto: Evolução do conceito da infância, acedido 8/11/2014 

http://www.unifebe.edu.br/revistadaunifebe/20121/artigo025.pdf 

Assunto: Brincar e aprender, acedido 10/11/2014 

http://www.psicopedagogia.com.br/opiniao/opiniao.asp?entrID=678 

Assunto: Direitos das crianças, acedido a 10/11/14 

http://www.gddc.pt/direitos-humanos/textos-internacionais-dh/tidhuniversais/dc-

declaracao-dc.html 

 

 

 

http://guarda.osz.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=109&Itemid=54
http://guarda.osz.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=122&Itemid=66
http://guarda.osz.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=136&Itemid=102
http://guarda.osz.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=136&Itemid=102
http://guarda.osz.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=125&Itemid=117
http://guarda.osz.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=125&Itemid=117
http://www.epa.edu.pt/eelv/index.php?option=com_content&view=article&id=739&Itemid=208
http://www.epa.edu.pt/eelv/index.php?option=com_content&view=article&id=739&Itemid=208
http://larmontessori.com/2012/11/28/compreendendo-montessori-principios-da-infancia/
http://larmontessori.com/2012/11/28/compreendendo-montessori-principios-da-infancia/
http://www.unifebe.edu.br/revistadaunifebe/20121/artigo025.pdf
http://www.psicopedagogia.com.br/opiniao/opiniao.asp?entrID=678
http://www.gddc.pt/direitos-humanos/textos-internacionais-dh/tidhuniversais/dc-declaracao-dc.html
http://www.gddc.pt/direitos-humanos/textos-internacionais-dh/tidhuniversais/dc-declaracao-dc.html


 

43 
  

Bibliografia 
 

Baudline, 1995. A conceção da infância. Aula de Crianças e jovens em risco, quadro de 

síntese: “grandes noções/ conceção da infância e percurso evolutivo deste conceito”.  

Berger, (2000). Período escolar. Porto, Porto Editora, Lisboa; Manual de psicologia do 

desenvolvimento e aprendizagem;  (Tavares, Gomes, Pereira Sousa, & Gomes Allen, 

2007) 

Brazelton e Cramen, (1989). Desenvolvimento físico e motor. Porto, Porto Editora, 

Lisboa; Manual de psicologia do desenvolvimento e aprendizagem;  (Tavares, Gomes, 

Pereira Sousa, & Gomes Allen, 2007) 

Piaget, (1839). Fases do desenvolvimento da infância. Aula de psicologia do 

desenvolvimento. 

Piaget (1976). Período Escolar. Porto, Porto Editora, Lisboa; Manual de psicologia do 

desenvolvimento e aprendizagem;  (Tavares, Gomes, Pereira Sousa, & Gomes Allen, 

2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

44 
  

 

 

 

 

ANEXOS  



 

45 
  

A Assembleia Geral 

Proclama esta Declaração dos Direitos da Criança com vista a uma infância feliz e ao 

gozo, para bem da criança e da sociedade, dos direitos e liberdades aqui estabelecidos e 

com vista a chamar a atenção dos pais, enquanto homens e mulheres, das organizações 

voluntárias, autoridades locais e Governos nacionais, para o reconhecimento dos 

direitos e para a necessidade de se empenharem na respetiva aplicação através de 

medidas legislativas ou outras progressivamente tomadas de acordo com os seguintes 

princípios: 

Princípio 1.º 

A criança gozará dos direitos enunciados nesta Declaração. Estes direitos serão 

reconhecidos a todas as crianças sem discriminação alguma, independentemente de 

qualquer consideração de raça, cor, sexo, idioma, religião, opinião política ou outra da 

criança, ou da sua família, da sua origem nacional ou social, fortuna, nascimento ou de 

qualquer outra situação. 

Princípio 2.º 

A criança gozará de uma proteção especial e beneficiará de oportunidades e serviços 

dispensados pela lei e outros meios, para que possa desenvolver-se física, intelectual, 

moral, espiritual e socialmente de forma saudável e normal, assim como em condições 

de liberdade e dignidade. Ao promulgar leis com este fim, a consideração fundamental a 

que se atenderá será o interesse superior da criança. 

Princípio 3.º 

A criança tem direito desde o nascimento a um nome e a uma nacionalidade. 

Princípio 4.º 

A criança deve beneficiar da segurança social. Tem direito a crescer e a desenvolver-se 

com boa saúde; para este fim, deverão proporcionar-se quer à criança quer à sua mãe 

cuidados especiais, designadamente, tratamento pré e pós-natal. A criança tem direito a 

uma adequada alimentação, habitação, recreio e cuidados médicos. 
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Princípio 5.º 

A criança mental e físicamente deficiente ou que sofra de alguma diminuição social, 

deve beneficiar de tratamento, da educação e dos cuidados especiais requeridos pela sua 

particular condição. 

Princípio 6.º 

A criança precisa de amor e compreensão para o pleno e harmonioso desenvolvimento 

da sua personalidade. Na medida do possível, deverá crescer com os cuidados e sob a 

responsabilidade dos seus pais e, em qualquer caso, num ambiente de afeto e segurança 

moral e material; salvo em circunstâncias excecionais, a criança de tenra idade não deve 

ser separada da sua mãe. A sociedade e as autoridades públicas têm o dever de cuidar 

especialmente das crianças sem família e das que careçam de meios de subsistência. 

Para a manutenção dos filhos de famílias numerosas é conveniente a atribuição de 

subsídios estatais ou outra assistência. 

Princípio 7.º 

A criança tem direito à educação, que deve ser gratuita e obrigatória, pelo menos nos 

graus elementares. Deve ser-lhe ministrada uma educação que promova a sua cultura e 

lhe permita, em condições de igualdade de oportunidades, desenvolver as suas aptidões 

mentais, o seu sentido de responsabilidade moral e social e tornar-se um membro útil à 

sociedade. 

O interesse superior da criança deve ser o princípio diretivo de quem tem a 

responsabilidade da sua educação e orientação, responsabilidade essa que cabe, em 

primeiro lugar, aos seus pais. 

A criança deve ter plena oportunidade para brincar e para se dedicar a atividades 

recreativas, que devem ser orientados para os mesmos objetivos da educação; a 

sociedade e as autoridades públicas deverão esforçar-se por promover o gozo destes 

direitos. 

Princípio 8.º 

A criança deve, em todas as circunstâncias, ser das primeiras a beneficiar de proteção e 

socorro. 



 

47 
  

Princípio 9.º 

A criança deve ser protegida contra todas as formas de abandono, crueldade e 

exploração, e não deverá ser objeto de qualquer tipo de tráfico. A criança não deverá ser 

admitida ao emprego antes de uma idade mínima adequada, e em caso algum será 

permitido que se dedique a uma ocupação ou emprego que possa prejudicar a sua saúde 

e impedir o seu desenvolvimento físico, mental e moral. 

Princípio 10.º 

A criança deve ser protegida contra as práticas que possam fomentar a discriminação 

racial, religiosa ou de qualquer outra natureza. Deve ser educada num espírito de 

compreensão, tolerância, amizade entre os povos, paz e fraternidade universal, e com 

plena consciência de que deve devotar as suas energias e aptidões ao serviço dos seus 

semelhantes. 
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Relatórios das atividades: 

Dia 18 de junho: 

 Comecei o dia por conhecer as salas, as educadoras e por conhecer a minha 

orientadora. Depois conheci a educadora Sandra e a sala onde iria a passar o 

estágio, “sala das andorinhas”. A educadora apresentou-me os meninos/as e 

conversarmos um pouco. Foi-lhes lido a história “ Camila e os seus amigos”. Ao 

fim, conversamos sobre o significado da amizade e o que significa ajudar os 

nossos amigos. Há tarde, visualizamos um filme infantil, na sala de vídeo, 

porque estava muito calor para irem a brincar para a rua. 

Dia 19 de junho: 

 De manha, estivemos no recreia até a hora de almoço. A seguir ao almoço os 

meninos foram a brincar para o pavilhão por causa do calor e por volto das 

3h30, fomos passear ate ao parque infantil onde brincamos e lanchamos. 

Dia 20 de junho: 

 Fomos ao TMG (Teatro Municipal da Guarda), onde assistimos a atividade “ Pé 

ante Pé”, esta atividade consistia em fazermos barulhos com o nosso corpo e 

reparamos no barulho que as outras pessoas faziam. De seguida, fomos ao 

Museu da Guarda onde uma guia ia nos explicando as pecas que constituem o 

museu. Há tarde, assistimos a um filme. 

Dia 23 de junho: 

 Foi uma manha calma sem atividades. Estiveram no apvilhao a bruncar. Há 

tarde, vimos um filme e depois do lanche foram a brincar. 

Dia 24 de junho 

 De manha estivemos no pavilhão onde o grupo brincou, dançou e fizeram jogos 

entre eles. Há tarde, foi igual ao dia anterior. 

Dia 25 de junho 

 Foi igual ao dia anterior. 
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Dia 26 de junho 

 A educadora Sandra leu a historia “palavras pequenas”. Ao fim da leitura eu 

desenhei u coração em folhas brancas para depois cada menino escrever no 

máximo as palavras pequenas mas que para eles significasse muito. À tarde 

visualizamos um filme e depois foram para a rua a brincar 

Dia 27 de junho 

 Estivemos no pavilhão a brincar e a jogar 

Dia 30 de junho 

 Estiveram a manhã a realizar a atividade de pintura da tela de verão. Esta 

atividade consistiu em criarmos uma tela grande de papel numa imagem de 

verão, mas tínhamos de a preencher apenas com a nossa marca da palma da mão 

já com a tinta correspondente ao que queríamos pintar. À tarde fomos para a rua. 

Dia 1 de julho 

 De manhã fomos até ao jardim municipal da Guarda para participarmos na 

atividade de música guiada por 2 responsáveis da biblioteca. Foi-nos lido a 

história “os vizinhos da casa azul”. Depois, os meninos /as tiveram a atividade 

de pintura. Estes tinham que colorir uma trompa a seu gosto. 

Dia 2 de julho 

 De manhã estivemos a fazer o jogo dos 4 pedaços de papel. Este consistia em 

cada menino desenhar algo relacionado com o verão em 4 pedaços de papel, ao 

fim de todos terem completado essa tarefa, todos os pedaços de papel foram para 

dentro de um saco. Cada menino/a ia á frente e tirava 4 pedaços ao calhas para 

com esses pedaços contassem uma história a partir dos desenhos dos 4 pedaços 

de papel. Á tarde jogaram a outro jogo, consistia em dois grupos, num lado 

estavam as raparigas no outro os rapazes. À vez ia uma rapariga há frente e o 

grupo dos rapazes escrevia num pedaço de papel qualidades ou defeitos da 

pessoa em questão. 
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Dia 3 de julho 

 De manhã, todos os meninos/as fizeram um placar de mãos, ou seja, cada um 

pintou a sua mão da cor a que correspondia ao sol, água, areia, etc. 

Há tarde, jogamos a jogos tradicionais como: corrida de sacos, jogo da macaca, 

jogo do anel e cabra cega. Ao fim dos jogos e do lanche, fomos para a sala a 

fazer fichas de matemática. 

Dia 4 de julho 

 A manhã foi passada um pouco na sala a fazer fichas de verão e depois foram a 

brincar para a rua. 

Há tarde, tiveram a jogar basquetebol, aula dada por um professor de educação 

física e duas alunas. Aprenderam truques e como se jogava. 

Dia 5 de julho 

 De manhã, estiveram a ver um filme e a brincar. A tarde, estiveram a fazer 

fichas de verão. 

Dia 6 de julho 

 Estiveram a fazer fichas de verão. E á tarde realizaram jogos. 

Dia 7 de julho 

 Estiveram a fazer gelados com uma máquina própria que a educadora trouxe de 

casa. 

Dia 8 de julho 

 Estiveram tanto no período da manhã como no período da tarde a realizar fichas 

e a brincarem. 

Dia 9 de julho 

 O dia passou-se bem, não foi diferente do dia anterior. 
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Dia 10 de julho 

 Viram filmes sobre o ambiente, foi uma espécie de documentário mas com um 

conteúdo simplificado. Á tarde brincaram na rua. 

Dia 11 de julho 

 Estiveram a realizar fichas, a brincarem e a ensaiarem um teatro para depois do 

lanche representa-lo. 

Dia 14 de julho 

 Cada um tinha de se mascarar de uma figura de animação para depois 

representar essa figura. 

Dia 15 de julho 

 A educadora propôs que fizéssemos biscoitos de canela. Todos participaram na 

atividade e depois moldaram os biscoitos com as formas que queriam. 

Dia 16 de julho 

 De manhã, realizamos uma atividade que consistia na pintura de pedras. Casa 

menino/a procurou a sua pedra mas tinham que ser pedras redondas e de 

tamanho médio. Eu e a educadora desenhamos varias imagens relacionadas com 

o verão e o grupo tinha que escolhe qual imagem queria na sua pedra. Ao fim de 

estar tudo desenhado nas pedras começaram a pinta las co as tintas de aguarela. 

Da parte da tarde, já as pedras estavam secas pintamo-las com verniz para as 

conservar.  

 Dia 17 de julho 

 Foi-lhes lido uma história e depois viram um filme. Á tarde, realizaram fichas de 

verão. 

Dia 18 de julho 

Como estava muito calor estivemos no pavilhão a fazer jogos e a danças. Á tarde, 

realizamos fichas e voltaram a brincar já na rua. 
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Dia 21 de julho 

 Foi uma manhã calma e não realizou-se nenhuma atividade. Á tarde, fomos ao 

parque infantil onde o grupo pode brincar nas várias diversões ao longo do 

parque, na hora do lanche, lanchamos todos e ainda comemos gelados de iogurte 

que estivemos a prepara-los na instituição. 

Dia 22 de julho 

 Foi um dia calmo e tranquilo na instituição. Tanto á tarte com de manhã, o grupo 

realizou fichas de trabalho e brincaram. 

Dia 23 de julho 

 Foi um dia dedicado aos avós. Propusemos ao grupo a contar-nos historia 

engraçadas relacionadas com os seus avós. A atividade proposta foi que eles 

todos participassem na construção da figura do avô e da avó, pintando assim 

com as tampas das canetas os contornos do desenho feito pela educadora. No 

final cada um escreveu algo sobre avô e a avó. 

Dia 24 de julho 

 Assistimos a um filme e depois o grupo foi fazer uma ficha de trabalho. Á tarde, 

conversamos um pouco sobre o dia anterior ser dedicado aos avós e 

perguntamos o que tinham feito etc. 

Dia 25 de julho 

 Estivemos no pavilhão a jogar aos jogos tradicionais que já tínhamos realizado a 

alguns dias. Á tarde, o grupo quis treinar um teatro sobre o filme “Frozen”. 

Dia 28 de julho 

 O grupo treinou o teatro “Frozen” e fizeram fichas. Á tarde representaram o 

teatro e brincaram. 

Dia 29 de julho 

 Conversamos sobre como estavam a ser as férias, realizamos alguns trabalhos de 

verão e á tarde brincaram no pavilhão. 
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Dia 30 de julho 

 Propusemos ao grupo que desenha-se e pintassem o que queriam que fossem as 

suas férias de verão e ao final teriam que explicar o que tinham desenhado. Á 

tarde o grupo brincou na rua. 

Dia 31 de julho 

 O grupo brincou, realizou jogos e houve um bolo para todos já que era o ultimo 

dia de ATL para muitos meninos/as. Primeiro porque o ATL fechava no mês de 

agosto e segundo porque muitos iam a passar para o 5ºano. 

Dia 1 e 2 de setembro 

 Foi nos dada a formação “Brincar e brincar”. 

Dia 3 de setembro 

 Dê-mos as boas vindas aos novos meninos/as do 1º ano que entravam pela 

primeira vez para o Atl. 

Dia 4 de setembro 

 Foram feitos os novos cabides para os novos meninos/as pendurarem os seus 

casacos e mochilas. Começamos ainda a construir o painel dos aniversários. 

Dia 5 de setembro 

 Estivemos a acabar a construção dos cabides e do painel. 

Dia 8 de setembro 

 Foi lida a história do “balão azul”. 

Dia 9 de setembro  

 Conversamos um pouco na sala para sabermos o que eles esperavam para o novo 

ano letivo. 
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Dia 10 e 11 de setembro 

 Faltei por motivos de doença. 

Dia 12 de setembro 

 Iniciei o estágio na sala dos bebés. 

Dia 15 de setembro 

 Estive a manhã na sala dos bebés a participar nas atividades e rotinas diárias da 

sala. Á tarde ajudei nos tpc´s na sala das andorinhas. 

Dia 16 a 30 de setembro 

 Cumpri as rotinas diárias da sala das joaninhas e á tarde ajudei na sala das 

andorinhas. 

Dia 1 de outubro 

 Inicio do placar do outono, este foi construído com as palmas das mãos como no 

placar de verão. 

Dia 2 a 6 de outubro 

 Estive nas rotinas das salas. 

Dia 7 de outubro 

 Dê-mos por finalizado o placar de outono e construímos uma quadra sobre o 

outono. 

Dia 8 a 15 de outubro 

 Estive nas rotinas das salas. 

Dia 16 de outubro 

 De manhã estive na sala das joaninhas e a tarde realizamos uma aula de culinária 

na sala das andorinhas, onde fizemos mousse de chocolate para no dia a seguir 

comermos ao lanche. 
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Dia 17 de outubro 

 De manhã, foi igual ao dia anterior. Á tarde comeram a mousse de chocolate e 

como era o meu último dia de estágio despedi-me de todos oferecendo ainda 

bombons. 

 

 

 

 

 


