
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mestrado em Educação Pré-Escolar e 
Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico 

 
 
 

Relatório de Estágio da Prática de Ensino 
Supervisionada 
 

 

 

 

 
Ângela Sofia Videira Pires  

 
março | 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escola Superior de 
Educação, Comunicação 
e Desporto 



 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto 

Instituto Politécnico da Guarda 
 

Mestrado em Educação Pré-Escolar e Ensino do 1º Ciclo 
do Ensino Básico   

   
 

Relatório da Prática de 
Ensino Supervisionada    

 
 

Ângela Sofia Videira Pires  

 
  

  

março de 2018 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

Relatório da Prática de Ensino 
Supervisionada 

 
 

Mestrado em Educação Pré-Escolar e Ensino do 1º Ciclo do 
Ensino Básico 

 
 
 
 

Orientadora: Professora Doutora Elisabete Brito 

Coorientadora: Professora Doutora Filomena Velho  

 

Relatório de Estágio da Prática de Ensino Supervisionada, apresentado à Escola Superior de 

Educação, Comunicação e Desporto, do Instituto Politécnico da Guarda, para cumprimento dos 

requisitos necessários à obtenção do grau de Mestre em Educação Pré-Escolar e Ensino do 1º 

Ciclo do Ensino Básico. 

 
 

março de 2018 



 

 

 

 

  



 

 

i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicatória  

 

Dedico este relatório àqueles que acreditaram em mim e que 

sempre me apoiaram para que seguisse os meus sonhos. 



 

ii 

 

 

 

 

 

 



 

 

iii 

 

Agradecimentos 

Este relatório de estágio foi uma aventura em que entrei numa viagem e descobri o 

desconhecido como um desafio constante. Porém, foi este desafio que me mostrou o sucesso de 

superar todos os obstáculos ao longo desta caminhada, e me permitiu alcançar os objetivos 

pretendidos. Por vezes, o caminho a percorrer é bastante sinuoso, um caminho muitas vezes difícil 

de pisar. É nestas alturas que o estímulo, empenho e compreensão de algumas pessoas é 

indispensável para prosseguir a caminhada. Assim, gostaria de expressar a minha profunda e 

sincera gratidão a todos aqueles que, direta ou indiretamente, contribuíram para a realização deste 

relatório de estágio. 

Em primeiro lugar, à minha orientadora Professora Doutora Elisabete Brito, pelas 

orientações metodológicas, disponibilidade, apoio, paciência, acompanhamento e partilha de 

experiência e saberes, para a realização deste trabalho, e à minha coorientadora Professora 

Doutora Filomena Velho pelas sugestões críticas que fizeram com que enriquecesse o presente 

relatório. 

À Educadora e Professora cooperantes, Amélia Grilo e Ana Margarida Cardoso pela 

forma como me acolheram, pelos seus ensinamentos e conselhos no sentido de melhorar o meu 

desempenho, por compartilharem comigo sem egoísmo, todo o seu saber. 

Aos olhares, sorrisos, gestos, lágrimas e abraços sinceros das crianças, pois foram elas 

que me ensinaram a crescer e a ter a certeza daquilo que escolhi. Foi com elas que, todos os dias, 

me senti concretizada e realizada. 

A todos os professores e colegas que me acompanharam durante este percurso académico, 

e que contribuíram para o meu enriquecimento enquanto profissional e cidadã. 

Um carinhoso, caloroso e especial agradecimento a ti “estrelinha” que me ensinaste a ser 

quem sou e que sempre acreditaste em mim; à minha mãe pela sua enorme ajuda, disponibilidade 

e aconselhamento nos melhores e piores momentos, ao meu pai pelo seu silencioso orgulho e 

emoção sempre que me viu alcançar objetivos; à minha irmã por ter sido o melhor que os meus 

pais me deram. 

 Ao meu namorado que me ensinou a ser forte e a lutar pelos meus objetivos que sempre 

acreditou que eu iria conseguir alcançá-los. Agradeço-lhe pela sua paciência, honestidade, 

serenidade, amor e compreensão que me conquistou.  

Foram todos eles, que contribuíram para que esta etapa fosse um objetivo alcançado por 

mim, através das suas simples palavras, gestos e carinhos. A eles devo a concretização deste 

sonho. 

 

A todos, os meus mais sinceros agradecimentos! 



 

iv 

 

  



 

 

v 

 

Resumo 

 O presente relatório de estágio foi elaborado para a obtenção do grau de mestre em 
Educação Pré-Escolar e 1º Ciclo do Ensino Básico (CEB), surgindo no âmbito da unidade 
curricular da Prática de Ensino Supervisionada (PES), integrada no plano de estudos da Escola 
Superior de Educação, Comunicação e Desporto da Guarda (ESECD) e realizada no Jardim de 
Infância de Lameirinhas e na Escola Básica do Bonfim, respetivamente. Ambos os 
estabelecimentos referidos pertencem ao Agrupamento de Escolas Afonso de Albuquerque. 
Este documento tem como objetivo a descrição institucional que acolheu a PES e a consequente 
reflexão crítica e fundamentada de toda a experiência profissional ao longo da mesma. 

No âmbito destes dois contextos é também apresentado, um pequeno estudo empírico que 
pretende aferir as perceções da criança do pré-escolar na entrada para o 1º CEB. O método 
utilizado foi o inquérito por entrevista, realizado em três momentos diferentes (maio, outubro e 
dezembro) e aplicado a 11 crianças, na transição entre o pré-escolar e o 1º CEB, com idades entre 
os 5 e os 7 anos, tendo sido realizado em dois estabelecimentos de ensino da cidade da Guarda.  

Os resultados obtidos mostraram as expetativas, medos e crenças da criança neste período 
de transição permitindo que o educador/professor tenha uma perspetiva mais alargada das 
necessidades das crianças nesta fase tão importante da sua vida. 

 

 

Palavras-chave: Educação pré-escolar, 1º CEB, Perceções da criança, Prática de Ensino 
Supervisionada. 
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Abstract 

 This report was written in order to obtain the master’s degree in Pre-school Education 
and Primary School (CEB), emerging in the course unit of the Supervised Teaching Practice 
(PES), integrated in the study programme of the Escola Superior de Educação, Comunicação e 
Desporto da Guarda (ESECD) and taken place in Lameirinhas Kindergarten and Bonfim School, 
respectively. Both institutions mentioned above belong to the school group called Agrupamento 
de Escolas Afonso de Albuquerque. This document has, as its main goal, the institutional 
description that has received the PES and its resulting critical and reasoned analysis of all the 
professional experience throughout. 

In this context, it is also presented, a small empirical study which seeks to assess the pre-
school child’s perceptions when he/she enters the primary school (1º CEB). The used method was 
the interview method, done in three different moments (May, October and December) and applied 
to 11 children, in the transition between pre-school and primary school, aged 5 to 7 years old, 
taken place in two educational establishments of the city of Guarda.  

The obtained results showed the expectations, fears and beliefs of the children during this 
time of transition allowing the educator/teacher to have a wide perspective of the children’s needs 
at this important stage of their lives.   

 

 

Key-words: Pre-school Education, Primary School (1º CEB), children’s perceptions, supervised 
teaching practice. 
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Introdução  

A realização deste relatório surge no âmbito da Prática de Ensino Supervisionada (PES), 

integrada no plano de estudos da Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto da 

Guarda, pertencente ao curso de Mestrado em Educação Pré-Escolar e 1º Ciclo do Ensino Básico.  

A Prática de Ensino Supervisionada é o culminar de todo um processo de formação na 

área pedagógica, permitindo aplicar os ensinamentos adquiridos ao longo de cinco anos, 

nomeadamente os saberes teóricos, que só assumem a sua verdadeira importância quando 

aplicados na prática, ou seja, nas várias atividades escolares. A PES destina-se também a  

preparar-nos para a realidade docente, mostrando e apresentando técnicas de ensino, numa 

perspetiva de realização de atividades promotoras de saber com vista a obtermos práticas 

pedagógicas exequíveis e eficazes. 

Esta prática permite-nos, enquanto alunos estagiários, a preparação para a futura profissão 

de Educador/Professor, apropriando-nos de instrumentos teóricos para a atuação em ambiente de 

sala de aula, de modo a que tenhamos uma melhor compreensão sobre o sistema de ensino, a 

escola, as políticas educativas e os sujeitos com quem iremos desenvolver métodos de 

aprendizagem. 

Segundo Frontura (2005, citado por Poim, 2011, p.1) a prática surge como um momento 

fundamental enquanto método de transição de aluno para professor, conjugando-se aí fatores 

importantes a ter em conta na formação e no desenvolvimento do futuro professor, entre os quais 

se salientam o contacto com a realidade de ensino. 

 Este documento procura refletir todo o trabalho desenvolvido e as aprendizagens 

adquiridas durante a PES I, que se realizou no Pré-Escolar, nomeadamente, no Jardim de Infância 

de Lameirinhas, com um grupo de crianças de 3/4 anos, e a PES II, realizada no 1º CEB, 

especificamente, na Escola Básica do Bonfim, com uma turma de 2º ano, ambos pertencentes ao 

Agrupamento de Escolas Afonso de Albuquerque, na cidade da Guarda. Assim, este relatório 

encontra-se organizado em três capítulos que se complementam entre si.  

O capítulo I, intitulado de “Enquadramento Institucional – Organização e Administração 

Escolar”, ressalta as caraterísticas do meio envolvente dos estabelecimentos educativos e 

apresenta a caraterização socioeconómica e psicopedagógica dos grupos onde foram 

desenvolvidas a PES I e PES II.  

O capítulo II, designado de “Descrição do Processo de Prática de Ensino Supervisionada” 

refere-se ao processo da PES. É neste capítulo que se reflete e descreve a experiência de ensino e 

aprendizagem vivida no Pré-Escolar e no 1º CEB. 

O capítulo III, apresenta um estudo empírico, que procura refletir a perceção das crianças 

do pré-escolar na transição para o 1º CEB. Este estudo permitiu-nos compreender o quão são 
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únicos e distintos estes períodos na vida das crianças, o que nos suscitou a vontade de procurar 

saber de que modo as mesmas lidam com este momento de mudança, tão crucial nas suas vidas. 

Assim, optámos por acompanhar a transição do pré-escolar para o 1º CEB com um 

reduzido grupo de crianças. Para isso, foi realizado um pequeno enquadramento teórico acerca da 

importância de ouvir a criança e transição entre estes dois contextos. 

Metodologicamente foram realizadas três entrevistas, em momentos diferentes, com vista 

a aferir, quais os seus medos, crenças, anseios e quais as suas conceções neste período de 

mudança. Posteriormente, as suas respostas foram analisadas e categorizadas, tendo utilizado uma 

metodologia qualitativa que teve por base a análise de conteúdo preconizada por Bardin (2007). 

O trabalho conclui-se com uma reflexão do estudo e as respetivas conclusões gerais do 

trabalho, seguindo-se as referências bibliográficas e apêndices, que servem de suporte à 

elaboração de todo este relatório. 
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Capítulo I 
Enquadramento Institucional 
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1. Organização e Administração Escolar da PES I e da PES II 

Segundo a LBSE (Lei nº 46/86, de 14 de outubro, art.º 1) o sistema educativo é  

o conjunto de meios pelo qual se concretiza o direito à educação, que 

se exprime pela garantia de uma permanente ação formativa orientada 

para favorecer o desenvolvimento global da personalidade, o progresso 

social e a democratização da sociedade. Este sistema desenvolve-se 

segundo um conjunto organizado de estruturas e de ações 

diversificadas, por iniciativa e sob responsabilidade de diferentes 

instituições e entidades públicas, particulares e cooperativas.  

 

O sistema educativo regido pela Lei de Bases do Sistema Educativo (LBSE) (Lei n.º 

85/2009 de 27 de agosto, art.º 4.º), inclui a educação pré-escolar (compreendida entre 3 os 6 anos 

de idade) e a educação escolar (que envolve o 1.º, 2.º e 3.º CEB, ensino secundário e ensino 

superior).  

Analisando somente a educação pré-escolar e o 1º ciclo, por serem os dois contextos 

abordados ao longo de todo este relatório, considera-se que a educação pré-escolar, tal como está 

estabelecido na Lei-Quadro (Lei n.º 5/97, de 10 de fevereiro), destina-se às crianças entre os 3 

anos e a entrada na escolaridade obrigatória, sendo considerada como a primeira etapa da 

educação básica no processo de educação ao longo da vida (Orientações Curriculares para a 

Educação Pré-Escolar (ME., 2016, p. 5) enquanto que o 1º ciclo do ensino básico determina o 

carácter universal, obrigatório e gratuito, assegurando uma formação geral comum a todos os 

portugueses (Ministério da Educação, 2004, p.10). Este último está compreendido entre os 6 e os 

10 anos de idade, e constitui-se pelos primeiros quatro anos de escolaridade.  

O pré-escolar e o primeiro ciclo auxiliam os educadores/professores com documentos 

orientadores distintos. Enquanto que os educadores no pré-escolar estão direcionados para 

compreender a criança através da utilização de diferentes formas de observação e registo que lhe 

permitam “ver” a criança sob vários ângulos e situar essa “visão” no desenvolvimento do seu 

processo de aprendizagem (ME., 2016, p.14), os professores no 1º ciclo são encaminhados para 

que os alunos realizem experiências de aprendizagem activas, significativas, diversificadas, 

integradas e socializadoras que garantam, efectivamente, o direito ao sucesso escolar de cada 

aluno (ME., 2004, p.23). 

Assim, na educação pré-escolar os educadores devem abordar, de acordo com as ME (2016, 

p. 31), as diferentes áreas de conteúdo: Área de Formação Pessoal e Social, Área de Expressão e 

Comunicação e Área do Conhecimento do Mundo. Estas áreas são vistas  
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como âmbitos de saber, com uma estrutura própria e com pertinência 

sociocultural, que incluem diferentes tipos de aprendizagem, não 

apenas conhecimentos, mas também atitudes, disposições e saberes-

fazer. Deste modo, a criança realiza aprendizagens com sentido, sendo 

capaz de as utilizar noutras situações quotidianas, desenvolvendo 

atitudes positivas face às aprendizagens e criando disposições 

favoráveis para continuar a aprender. 

 

Por outro lado, no 1º ciclo os professores lecionam através de diferentes áreas curriculares 

como a Matemática, a Língua Portuguesa o Estudo do Meio, o Inglês, as Expressões entre outras, 

assegurando uma formação geral comum a todos os portugueses que lhes garanta a descoberta 

e o desenvolvimento dos seus interesses e aptidões, capacidade de raciocínio, memória, espírito 

crítico, criatividade, sentido moral e sensibilidade estética, promovendo a realização individual 

em harmonia com os valores da solidariedade social (LBSE, lei n.º 46/86, de 14 de outubro, art.º 

7.º e 8.º). 

 Como já foi mencionado anteriormente, a unidade curricular, Prática de Ensino 

Supervisionada está inserida no 2º ano, do Curso de Mestrado em Educação Pré-Escolar e Ensino 

do 1º Ciclo do Ensino Básico, na Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto da 

Guarda, do Instituto Politécnico da Guarda (IPG). Esta disciplina é lecionada ao longo do ano e 

subdivide-se em duas partes sendo elas: PES I efetuada durante o primeiro semestre, no  

pré-escolar, e PES II realizada no 1º CEB, ambas em forma de estágio. 

 Relativamente à PES I, o estágio decorreu no Jardim de Infância de Lameirinhas com um 

grupo de 3/4 anos, sob a supervisão da docente Filomena Velho e tendo como educadora 

cooperante a educadora Amélia Grilo. No que diz respeito à PES II, o estágio foi realizado na 

Escola Básica do Bonfim com uma turma de 2º ano, sob a supervisão das docentes, Elisabete 

Brito, Florbela Antunes e Urbana Cordeiro e tendo como professora cooperante a professora Ana 

Margarida Cardoso. 

 Posteriormente será apresentada uma caraterização do meio envolvente das duas 

instituições, assim como as suas caraterizações. Neste contexto será também referida a 

caraterização socioeconómica e psicopedagógica dos grupos onde se realizaram os estágios. 

 

1.1. Caraterização do meio envolvente   

Segundo Picanço (2012, p.15) a  

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

campo de ação no qual haverá continuidade da vida afetiva que deverá 

existir a 100% em casa. É na escola que se deve conscientizar a respeito 
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dos problemas do planeta: destruição do meio ambiente, desvalorização 

de grupos menos favorecidos economicamente, etc. Na escola deve-se 

falar sobre amizade, sobre a importância do grupo social, sobre 

questões afetivas e respeito ao próximo. 

 

Arroteia (2008, p. 11) complementa esta ideia salientando que a escola é considerada de 

extrema importância na construção da personalidade da criança, contribuindo para o 

conhecimento e desenvolvimento da mesma. 

Assim, também a família e o meio envolvente devem permanecer em sintonia, com o 

intuito de colaborar para uma adequada formação, que leve o aluno a integrar-se na sociedade, 

tendo em conta os seus valores e hábitos.  

 

1.1.1. Caraterização da cidade da Guarda    

O Distrito da Guarda está situado na região centro de Portugal. Pertence à sub-região da 

Beira Interior Norte sendo capital de distrito e o seu concelho tem, um total de 42541 habitantes.  

Está limitado a norte pelo distrito de Bragança, a sul pelo distrito de Castelo Branco e a 

oeste pelos distritos de Viseu e Coimbra. Atualmente é constituído por 43 freguesias e catorze 

municípios.  

De acordo com Pereira (1995, p. 10) do ponto de vista da geografia física, o concelho da 

Guarda está situado num ponto de contacto entre grandes unidades morfológicas: Meseta Ibérica, 

com uma extensa zona planáltica, a nascente e Serra da Estrela, a ocidente.  

Este município (figura 1) confina a nordeste com os concelhos de Pinhel, a leste com 

Almeida, a sudeste com o Sabugal, a sul com Belmonte e Covilhã, a oeste com Manteigas e 

Gouveia e a noroeste com Celorico da Beira. O concelho da Guarda é um dos maiores concelhos 

de Portugal (figura 1).  

Em termos geológicos a cidade e a sua região assentam numa massa granítica, 

homogénea, de formação muito antiga.  

Considerada a cidade mais alta de Portugal, é também marcada pelo clima de montanha 

e pelo seu ar puro e frio.  

Esta localização privilegiada possibilita que os seus cerca de 712,1 km² de área sejam 

partilhados pelas bacias hidrográficas de cursos de águas tão importantes como os rios Mondego 

(224 km de extensão), Zêzere (214 km de extensão) e Côa (134 km de extensão). 
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Figura  1. Mapa do distrito da Guarda.  
Fonte: http://www.mapas-portugal.com., consultado a 6/11/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A velha Egitânia, com sinais pré-históricos nas suas imediações, fôra uma cidade fundada 

pelos Romanos no último quartel do sec. I a. C. Esta cidade teve o seu primeiro foral a 27 de 

novembro de 1199, concedido por D. Sancho I, o Rei Povoador. 

Herdeira de um património culturalmente rico e único, a Guarda encerra nas suas 

muralhas mais de 800 anos de história. No ponto mais alto da cidade ergue-se a Torre de Menagem 

(figura 2), símbolo máximo de toda a estrutura defensiva, e sinal da altivez que, ao longo dos 

séculos, defenderam a fronteira, tornando-se importante devido à consolidação das fronteiras do 

atual território português.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outro monumento a destacar e motivo de visita anual é a Sé Catedral (figura 3) um dos 

mais importantes da cidade. Este é um templo inserido no ciclo de arquitetura gótica, com 

evidências claras da influência manuelina. Recebe influências do grande estaleiro do Mosteiro da 

Batalha revelando ainda traços estéticos que se prendem com os tempos e artistas que 

participaram na construção. No exterior da Catedral exibem-se magníficos trabalhos em granito, 

onde os pináculos, e as gárgulas se impõem. Mais de oito séculos de História encerram uma 

dualidade cultural e religiosa entre católicos e judeus, deixando à cidade uma valiosa herança. 

Figura  2. Torre de Menagem. 
Fonte: http://www.freguesiadaguarda.pt., consultado a 6/11/2017 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Estilo_manuelino
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Escondidos nas ruas estreitas da mesma, existem pormenores únicos de arquitetura civil e militar 

e também marcas de um património vasto que a tornam especial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

É ainda definida como sendo a cidade dos cinco F’s: forte (dada a dureza do granito, que 

caracteriza a sua singular paisagem, e ao imponente sistema defensivo que outrora se ergueu e 

que ainda hoje se preserva), farta (pelos seus vales férteis e cursos de água que garantem a 

sustentabilidade de quem a habita e pela variada e riquíssima gastronomia, que não deixa 

indiferente quem a saboreia), fria (dado o clima de montanha que lhe confere a beleza e o brilho 

inigualável da brancura da neve, que a transforma e pinta de branco), fiel (pela história e 

características genuínas das suas gentes beirãs, íntegras, honestas e hospitaleiras) e formosa (por 

tudo aquilo que é e possui como monumentos, praças, ruas e vielas, solares, jardins, parques e 

paisagem). 

Em termos educacionais a cidade dispõe de um variadíssimo leque de opções, desde os 

primeiros anos de idade (jardins de infância), passando pela formação profissional (escolas 

profissionais), até ao ensino superior (IPG). Dispõe também de uma rede educativa que engloba, 

desde 2013, dois agrupamentos, sendo eles o Agrupamento de Escolas da Sé, do qual fazem parte 

a escola secundária da Sé, a EB 2, 3 Carolina Beatriz Ângelo e a EB 2, 3 de São Miguel, dezoito 

escolas do 1.º CEB e dezassete Jardins de Infância, e o Agrupamento de Escolas Afonso de 

Albuquerque, a EB 2, 3 de Santa Clara, onze escolas do 1.º CEB e sete Jardins de Infância. Estes 

agrupamentos fazem parte do ensino público, contudo a cidade também tem um estabelecimento 

de ensino privado, a Escola Regional Dr. José Dinis da Fonseca. Para além deste, há ainda, creches 

e Jardins de Infância de Instituições Particulares e de Instituições Particulares de Solidariedade 

Social, as denominadas IPSS. 

É de salientar que a cidade da Guarda oferece ainda, uma riqueza de natureza cultural, 

como a Biblioteca Municipal Eduardo Lourenço (BMEL), o Teatro Municipal da Guarda (TMG), 

o POLIS, o Museu da Guarda, o Pavilhão desportivo de S. Miguel, o Estádio Municipal e as 

Figura  3. Sé Catedral.  
Fonte: http://olhares.sapo.pt., consultado a 7/11/2017 
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Piscinas Municipais, que se articulam com as diversas escolas de pré-escolar e 1º CEB, com o 

objetivo de melhorar e facilitar as aprendizagens mais vantajosas e a integração com o meio.  

2. Caraterização do meio escolar  

Como referido, os estabelecimentos de ensino (Jardim de Infância de Lameirinhas e 

Escola Básica do Bonfim) onde foram realizadas as PES, situavam-se na cidade da Guarda. 

Ambos, apresentavam uma grande diversidade de equipamentos e materiais que podiam ser 

utilizados pelas crianças/alunos, mas também pelos docentes. De modo a complementar o 

raciocínio anterior, Fernandes (2009, citado por Oliveira, 2016, p.26) afirma que 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. 

 

Assim, conclui-se que é importante valorizar o conhecimento escolar, no sentido do 

conhecimento poderoso, constituindo um meio incontornável de emancipação e de autonomia dos 

cidadãos em sociedade. 

Para que haja uma plena ação no mundo da aprendizagem os estabelecimentos de ensino 

devem ser apetrechados de materiais que proporcionem o desenvolvimento da criança. 

Seguidamente apresentar-se-á a caraterização do jardim de infância (JI) de Lameirinhas 

e Escola Básica do Bonfim, por terem sido os locais onde foi efetuado o estágio.  

3.  Caraterização do Jardim de Infância de Lameirinhas 

Segundo as ME (2016, p. 98) ao entrarem para a educação pré-escolar, as crianças já 

viveram um processo educativo na família, numa creche ou ama, a que o jardim de infância dará 

continuidade.  Portugal (2009, citado por Santos, 2015, p.17) suplementa esta ideia referindo que 

na  

infância lançam-se as bases do desenvolvimento nos seus diversos 

aspetos físicos, motores, sociais, emocionais, cognitivos, linguísticos, 

comunicacionais, etc. Durante a infância, as crianças podem aprender a 

participar no seu mundo e a contribuir para ele com a sua criatividade, 
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sensibilidade, e espirito crítico. Se tudo corre bem, podemos contar com 

cidadãos emancipados, autênticos na interação que estabelecem com o 

mundo, emocionalmente saudáveis, com uma atitude fortemente 

exploratória, abertos ao mundo externo e interno, com um sentido de 

pertença e uma forte motivação para contribuir para a qualidade de vida, 

respeitando o homem, a natureza, o mundo físico e concetual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foi no jardim de Infância de Lameirinhas (figura 4) que se iniciou a PES I. Esta instituição 

foi uma das primeiras a ser fundada na cidade da Guarda, situa-se na Rua das Flores, no bairro 

das Lameirinhas e pertence ao Agrupamento de Escolas Afonso de Albuquerque.  

É um estabelecimento da rede pública do Ministério da Educação e Ciência (MEC), 

integrada no edifício do 1º ciclo do Ensino Básico de Lameirinhas, onde iniciou a sua atividade 

educativa em 1986, somente com uma sala de atividades, procedendo à contratação de um 

educador e um auxiliar de ação educativa, em instalações alugadas e pertencentes à Associação 

Desportiva e Recreativa das Lameirinhas (ADRL), tendo-se mantido nas mesmas pelo período de 

três anos.  

Em 1997 surgiu a Componente de Apoio à Família (CAF), atualmente designada por 

Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF). Estas atividades iniciaram-se em regime de 

experimentação, através de um protocolo do Instituto de Emprego e Formação Profissional e da 

Direção Regional de Educação do Centro (IEFP), de forma a responder às necessidades dos 

encarregados de educação. Uma vez que estes tinham horários laborais incompatíveis com o 

horário regular da instituição foi necessário um ajuste do mesmo (período da manhã: 7h45 às 

9h15 e das 11h45 às 14h15 e período da tarde: das 15h45 às 18h45), motivando a crescente 

procura por este serviço educacional. Segundo Estríbio (2010, p.50) a  

componente de apoio à família foi durante muitos anos da 

responsabilidade de entidades como as Instituições Particulares de 

Solidariedade Social e Associações de Pais que criaram e 

Figura  4. Jardim de infância de Lameirinhas. 
Fonte: http://www.freguesiadaguarda.pt., consultado a 8/11/2018 
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Figura  5. Jardim de infância de Lameirinhas.  
Fonte: http://www.freguesiadaguarda.pt., consultado a 8/11/2018 

desenvolveram Centros de Actividades de Tempos Livres (CATL’s) 

que se revelaram organizações por excelência e que o decreto-lei 30/89 

de 24 de janeiro, definiu como estabelecimentos destinados a acolher 

durante uma parte do dia crianças com idade de frequência de ensino 

básico, nomeadamente nos períodos extra-escolares e noutros tempos 

disponíveis (artigo 5º, ponto 2). 

 

Atualmente o jardim de infância de Lameirinhas (figura 5) encontra-se ligado à escola do 

1º CEB de Lameirinhas, através de um pátio comum. Para as crianças é uma mais valia uma vez 

que ao transitarem de ano os encarregados de educação não necessitam procurar outro 

estabelecimento de ensino para dar continuidade ao projeto educacional dos filhos. 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo as ME (2016, p. 24-25) o 

estabelecimento educativo deve organizar-se como um contexto 

facilitador do desenvolvimento e da aprendizagem das crianças, 

proporcionando também oportunidades de formação dos adultos que 

nele trabalham. Estabelece procedimentos de interação entre os 

diferentes intervenientes (entre crianças, entre crianças e adultos e entre 

adultos), tem um papel na gestão de recursos humanos e materiais, o 

que implica a prospeção de meios para melhorar as funções educativas 

da instituição. O estabelecimento educativo tem uma influência 

determinante no trabalho que o/a educador/a realiza com o seu grupo 

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

 

Atualmente este estabelecimento é constituído por três pisos (rés-do-chão, 1º piso e 2º 

piso), sendo que no primeiro piso podemos encontrar: 

• Duas salas de atividades (sala dos 3 anos e sala dos 4 anos); 

• Uma sala de espera; 
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• Duas instalações sanitárias; 

• Um hall que dá acesso ao rés-do-chão.  

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

que é decorado todos os anos consoante o tema definido pelo agrupamento. Junto a este espaço 

existe uma sala onde se recebem os encarregados de educação, onde se realizam reuniões pontuais 

e é nela que se encontra um armário organizado com jogos, livros e outros materiais didáticos.  

É também neste piso que se encontra a sala onde foi realizada a PES I apresentando: chão 

revestido em madeira (tacos envernizados), três janelas amplas para a frente do edifício e três para 

o interior do mesmo, uma bancada de mármore (utilizada para as atividades no “Subdomínio das 

Artes Visuais”) e uma casa de bonecas feita em madeira para as crianças poderem brincar.  

O brincar, como defende Bruner (1972, citado por Portugal, 2009, p.18) permite 

flexibilidade do pensamento: oferece oportunidades de 

experimentação, de estabelecimento de relações entre diferentes 

elementos, de pensar as situações sob diferentes pontos de vista. O 

brincar (…) permite-lhes experienciar situações de aprendizagem que 

mobilizam cognitiva, afetiva e socialmente; em situações e contextos 

de aprendizagem significativos e relevantes, de exploração ativa, 

promotores de curiosidade, imaginação e criatividade; permite ainda 

experienciar situações abertas, de aprendizagem por ensaio e erro, sem 

medo de falhar. 

 

O segundo piso é constituído por:  

• Uma biblioteca escolar;  

• Uma sala de aula; 

• Uma sala de professores. 

A biblioteca escolar é utilizada para realizar atividades do Plano Anual de Atividades 

(PAA) como por exemplo, a ronda dos contos (promovida pela Biblioteca Municipal Eduardo 

Lourenço, da Guarda) ou outras atividades de articulação curricular com o 1º CEB. A biblioteca 

pode também ser utilizada pelas crianças como espaço de lazer ou requisição de livros.  

A sala de professores contém dos serviços de reprografia. 

O rés-do-chão apresenta: 

• Uma sala polivalente; 

• Uma arrecadação comum com a escola do 1º CEB; 

• Instalações sanitárias; 

• Uma sala utilizada pelas professoras de apoio. 
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Na sala polivalente funciona o refeitório, realiza-se o acolhimento das crianças no início 

e no fim das atividades diárias e desenvolvem-se as atividades da AAAF, dramática e música.  

Relativamente ao exterior (vedado com gradeamento) verifica-se a existência de: 

• Um polidesportivo (vedado a rede e revestido em cimento); 

• Dois espaços com chão de placas de espuma; 

• Espaço de jardinagem. 

Esta zona encontra-se desprovida de qualquer tipo de equipamento necessário ao 

desenrolar das atividades no exterior, como por exemplo algumas zonas que permitiriam à criança 

o contacto com relva, água, zonas de sombra e horta, baloiços, escorregas, entre outros.  

Segundo a Lei de Bases do Sistema Educativo (LBSE) Lei nº 46/86 de 14 de outubro, 

art.39º, os edifícios escolares devem ser arquitetados na ótica de um equipamento integrado e ter 

flexibilidade suficiente, que permita, sempre que possível, a sua utilização em diferentes 

atividades da comunidade e a sua adaptação em função das alterações dos diferentes níveis de 

ensino.  

Conclui-se deste modo que este jardim de infância possui as condições necessárias, mas 

não ideais, para o seu bom funcionamento. 

 

3.1. Organização do ambiente e da equipa educativa  

As Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar (2016) passam a ser a principal 

referência de apoio à prática do educador de infância, a partir de princípios que promovam a 

aprendizagem da criança num ambiente educativo propício, de modo a que este se torne um 

contexto facilitador do processo de desenvolvimento e aprendizagem de todas e cada uma das 

crianças, de desenvolvimento profissional e de relações entre os diferentes intervenientes (ME., 

2016, p.5). 

Pela observação e interação com as crianças considera-se que o ambiente educativo era 

agradável e capaz de motivar o grupo na aprendizagem. Desta forma foi possível a articulação 

entre áreas de desenvolvimento e aprendizagem proporcionando à criança outras conquistas, tais 

como, ter iniciativas, fazer descobertas, expressar as suas opiniões, resolver problemas, persistir 

nas tarefas, colaborar com os outros, desenvolver a criatividade, a curiosidade e o gosto por 

aprender, que atravessam todas as áreas de desenvolvimento e aprendizagem na educação de 

infância, constituindo condições essenciais para que a criança aprenda com sucesso, isto é, 

“aprenda a aprender” (ME., 2016, p. 11). 

As organizações educativas são, segundo as ME (2016, p.21),  

contextos que exercem determinadas funções, dispondo para isso de 

tempos e espaços próprios e em que se estabelecem diferentes relações 
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entre os intervenientes. Assentando no pressuposto de que o 

desenvolvimento humano constitui um processo dinâmico de relação 

com o meio, em que o indivíduo é influenciado, mas também influencia 

o meio em que vive. 

 

Apesar de toda a equipa educativa ser importante na aprendizagem da criança será o 

educador a pessoa que estará mais perto dela, enquanto esta estiver na educação pré-escolar, pois 

é ele que irá recolher a informação sobre o contexto de vida da mesma e será ele a proporcionar-

lhe um bom desenvolvimento, utilizando diferentes formas e meios de observação e registo, que 

lhe permitam “ver” a criança sob vários ângulos e situar essa “visão” no desenvolvimento do 

seu processo de aprendizagem (ME., 2016, p.14). 

A equipa pedagógica, presente nesta instituição durante a PES I, era constituída por três 

educadoras do quadro de Agrupamento de Escolas Afonso de Albuquerque, sendo que duas delas 

eram as titulares de grupo orientando o grupo de 3/4 anos e 4/5 anos, respetivamente, e a restante 

estava no jardim através da mobilidade por doença.  

Neste estabelecimento estava ainda colocada uma professora de ensino especial e três 

professores afetos à Câmara Municipal da Guarda (CMG), que lecionavam as atividades de 

expressão musical, dramática e físico-motora. Para além das educadoras que asseguravam os 

grupos, havia ainda três assistentes operacionais, uma pertencente ao quadro ME e as restantes 

aos recursos humanos da CMG.  Fora do jardim de infância as crianças tinham todas as semanas 

um professor que lhes dava aulas de natação. 

Relativamente à Componente de Apoio à Família (CAF), era assegurada por duas 

animadoras socioculturais e pelas assistentes operacionais que desempenhavam as funções de 

receber e entregar as crianças, serviço de almoço e atividades de animação com as crianças nos 

períodos da manhã, almoço e tarde, quando as crianças ainda não se encontravam nas salas de 

atividades.  

 

3.2. Organização do tempo educativo/ rotinas diárias 

O dia a dia vivido pela criança no jardim de infância organiza-se segundo uma sequência 

de acontecimentos, permitindo assim uma melhor organização por parte de cada educador. 

Segundo Oliveira-Formosinho e Araújo (2013), citado por Gonçalves, a sequência de 

acontecimentos deve centrar-se na criança, sendo a organização das atividades diárias em torno 

de um horário e rotinas concebidas com o intuito de promover sentimentos de segurança, 

continuidade e controlo nas crianças. Neste sentido, é fundamental estabelecer e implementar 

formas específicas de atividades e rotinas diárias em contextos de aprendizagem ativa 
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(Gonçalves, 2015, p.15). Bondioli (2004, p. 22) define a intencionalidade pedagógica presente 

nas rotinas como um 

conjunto das práticas, das regras, dos hábitos, das rotinas, dos 

acontecimentos, das atividades e dos costumes característicos de 

determinado contexto, que, mesmo não estando totalmente sujeito a 

deliberações conscientes por parte dos agentes educativos, tem de 

alguma forma uma influência formadora nas crianças que nesse 

contexto, ou melhor, a partir desse contexto, são chamadas a aprender. 

 

 A rotina diária permite à criança fazer escolhas, resolver problemas, tomar decisões, 

consoante o surgimento de acontecimentos, proporcionando-lhe a autonomia. Este tempo é 

segundo Zabalza (1998, p.170) visto pela criança como uma importante aprendizagem, no sentido 

em que a criança aprende a existência de fases, o nome dessas fases e o seu encadeamento 

sequencial.  

 Oliveira, et al (1992, p.76) refere ainda que a existência de rotinas definidas desde cedo 

permite à criança compreender o modo como as “situações sociais” que vivencia são 

organizadas, tendo conhecimento sobre as diferenças entre as regularidades e as mudanças, 

adquirindo assim autonomia e gerindo os seus próprios comportamentos em função das diversas 

situações a que se encontra exposta. 

Nesta sequência, as ME (2016, p. 27) corroboram que  

a sucessão de cada dia, as manhãs e as tardes têm um determinado 

ritmo, existindo, deste modo, uma rotina que é pedagógica porque é 

intencionalmente planeada pelo/a educador/a. (…) A vivência destas 

diferentes unidades de tempo permite que a criança se vá 

progressivamente apropriando de referências temporais que são 

securizantes e que servem como fundamento para a compreensão do 

tempo: passado, presente, futuro. 

 

 No jardim da infância das Lameirinhas (presentes na tabela 1) são muito importantes, pois 

tal como foi referido anteriormente permitem à criança a localização no tempo e no espaço e 

também o promover da autonomia. Para além disso a rotina permite às educadoras, organizar o 

tempo das atividades. 

 A gestão do tempo, embora numa primeira fase seja pensado e planeado pelo educador, 

vai sendo progressivamente construído pela criança.  
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Figura  6. Placar das emoções.  
Fonte: Própria. 

Tabela 1. Rotina diária. 

Fonte: Própria 

Era habitual reunir diariamente com o grupo e planear as atividades para o dia, 

englobando, tarefas, responsabilidades e rotinas. Hohman & Weikart (2004, p.8), reiteram que a 

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

controlo sobre aquilo que fazem em cada momento do seu dia de pré-escolar. Esta reunião era 

feita todos os dias de manhã, aquando da chegada das crianças à sala de atividades. Após a entrada 

das crianças, juntamente com a educadora, dirigiam-se para a zona de leitura e dispunham-se em 

círculo. Era neste espaço que se davam a conhecer as atividades a serem realizadas naquele dia e 

onde se marcavam as presenças e as emoções 1 (figura 6). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 O placar “como me sinto hoje” foi criado com o intuito das crianças poderem expressar as suas emoções e sentimentos 
e conhecer as dos outros, desenvolver espírito crítico e reconhecer e aceitar as caraterísticas individuais de cada um. 

Horas Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

 
 

9h00 – 10h30min 
 

Sala de 
atividades 
(jogos de 
mesa e 

atividades 
educativas) 

Sala de 
atividades 
(jogos de 
mesa e 

atividades 
educativas) 

Sala de atividades 
(jogos de mesa e 

atividades 
relacionadas com a 
educação visual) 

Sala de 
atividades 
(jogos de 
mesa e 

atividades 
educativas) 

Sala de 
atividades 

(jogos de mesa 
e atividades 
educativas) 

10h30min –  
11h00 

Lanche da 
Manhã e WC 

e 
Piscinas nas 

Piscinas 
Municipais da 

Guarda 

Lanche da 
Manhã e WC 

Lanche da Manhã e 
WC 

Lanche da 
Manhã e WC 

Lanche da 
Manhã e WC 

Expressão 
Dramática 
(10:45h ao 

12:00h) 

11h00 – 12h00 Sala de aula 
(atividades 
variadas) 

Sala de aula (leitura 
de uma história) 

Sala de 
atividades 
(atividades 
educativas) 

 

12h00 – 14h00 Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço 
14h00 – 15h00 

 
 
 
 

15h00 – 16h00 

Sala de aula 
(atividades 
variadas) 

Sala de 
atividades 
(atividades 
educativas) 

Sala de atividades 
(atividades 
educativas) 

Sala de 
atividades 
(atividades 
educativas) 

Aula de 
Educação 

Física 
(14h15min às 

15h15min) Expressão 
Musical 

16h00 – 
18h30min 

CAF CAF CAF CAF CAF 
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Seguidamente realizavam uma atividade relacionada com o interesse do dia. Entre as 

10h00 e as 10h30 dirigiam-se até à AAAF para comerem o lanche do meio da manhã. Após o 

lanche, as crianças continuavam a atividade que estavam a realizar. 

Durante o período da tarde, as crianças, realizavam atividades na sala com a educadora 

ou então, conforme o dia da semana, tinham expressões com os respetivos docentes da CMG. 

No final do dia voltavam ao cantinho da leitura e reuniam novamente numa roda, onde 

cada uma refletia sobre o seu comportamento e o do grupo. 

 

3.3. Organização do espaço educativo  

Segundo Barbosa (2015, p. 16) 

 o espaço, deve ser estruturado em áreas de interesse bem identificadas 

e flexíveis, assim como os materiais devem ser atraentes, diversos, 

móveis, organizados e guardados de forma visível e acessível. Também 

deve conter áreas de trabalho com fronteiras, e umas com mais espaços 

do que outras, conforme a atividade a desenvolver nessa área. Todas as 

áreas da sala devem permitir a autonomia, promover a capacidade de 

iniciativa e ajudar a estabelecer relações entre as crianças. 

 

De acordo com as ME (2016, p. 26) os espaços de educação pré-escolar podem ser 

diversos, mas o tipo de equipamento, os materiais existentes e a sua organização condicionam o 

modo como esses espaços e materiais são utilizados enquanto recursos para o desenvolvimento 

das aprendizagens.  

Para que a criança se consiga desenvolver a nível cognitivo, imaginário, emocional e 

social é necessário que o educador organize adequadamente o espaço, uma vez que é ele o 

mediador do processo de ensino-aprendizagem. Deve ser o professor a transformar a sala num 

ambiente acolhedor onde a criança goste de estar. Pol e Morales (1998, citado por Barbosa e 

Volpini, 2015, p.19-20) esclarecem a ideia referida, afirmando que o educador(a) não pode 

conformar-se com o meio tal como lhe é oferecido, devendo comprometer-se com ele, incidir, 

transformar, personalizar o espaço onde desenvolve a sua tarefa, torná-lo seu, projetar-se, 

fazendo deste espaço um lugar onde a criança encontre o ambiente necessário para se 

desenvolver. 

Almeida (2011, p.36), também se pronuncia relativamente à importância do ambiente 

para o desenvolvimento das crianças dizendo que um ambiente sem estímulos, no qual as crianças 

não possam interagir desde a tenra idade umas com as outras, com os adultos e com objetos e 

materiais diversos, não permitirá um desenvolvimento em plenitude.  
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Figura  7. Planta da sala de atividades do grupo 3/4 anos. 
Fonte: Própria. 

Nesta sequência, a sala de atividades (figura 7), a nível espacial está dividida em 

diferentes espaços, para as crianças poderem andar livremente e com áreas identificadas segundo 

determinada temática, desenvolvendo na criança a compreensão, a possibilidade de fazer escolhas 

e o modo como a sala esta organizada e pode ser utilizada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1. Descrição dos diferentes espaços  

A sala dos 3/4 anos, onde decorreu a PES I, é um espaço facilitador de aprendizagens e 

saberes, auxiliando a criança na aquisição de competências. Nesta sala é possível observar sete 

cantinhos, o que é muito positivo para a criança pois, a existência de vários espaços na sala de 

atividades permite-lhe autonomamente fazer escolhas quando quer brincar. Em cada área da sala 

a criança utiliza um tipo de linguagem diferente e sabe o que deverá fazer em cada zona. Tal como 

refere Oliveira (2005, p.195),  

tem sido muito valorizada a organização de áreas de atividade 

diversificada, os “cantinhos” - da casinha, do cabeleireiro, do médico e 

do dentista, do supermercado, da leitura, do descanso - que permitem a 

cada criança interagir com um pequeno número de companheiros, 

possibilitando-lhes melhor coordenação de suas ações e a criação de um 

enredo comum na brincadeira o que aumenta a troca e o 

aperfeiçoamento da linguagem.  

 

A existência dos cantinhos, na sala, permite estimular a criança para o desenvolvimento 

da imaginação, criatividade, autonomia, faz-de-conta e socialização. Na perspetiva de Zabalza, 

(1998, p.53) uma sala de aula de Educação Infantil dever ser, antes de mais nada, um cenário 

muito estimulante, capaz de facilitar e sugerir múltiplas possibilidades de ação. 
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Os cantinhos, existentes à sala dos 3/4 anos, permitem também à educadora e auxiliar 

observar a criança enquanto desempenha determinada função, são eles: 

• Cantinho da leitura; 

• Cantinho das construções/legos; 

• Cantinho das atividades de registo/ área visual; 

• Cantinho dos jogos de tabuleiro; 

• Cantinho da casinha de bonecas; 

• Cantinho das pinturas e modelagem; 

• Cantinho da área das tecnologias. 

 

3.3.1.1. Cantinho da leitura   

De acordo com Barbosa e Volpini (2015, p.21) o cantinho da leitura pode ser organizado com 

caixas de histórias, aventais, fantoches, livros de vários gêneros textuais, possibilitando para a 

criança o manuseio desses materiais e estimulando o prazer pela leitura, mesmo que ela não 

saiba ler convencionalmente; é importante que ela tenha esse contato desde pequena com os 

livros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Este cantinho (figura 8) localiza-se entre a área das construções e a casinha das bonecas. 

É utilizado sempre que a educadora pretende ter um diálogo com as crianças ou relata a história 

de um livro. Dispõe de um sofá, um tapete para conversa, duas almofadas, fantoches, uma mesa 

de centro e um armário com vários livros executados pelas crianças e pela educadora e ainda 

livros de vários géneros, aos quais as crianças podem aceder com facilidade. Neste espaço, os 

livros vão surgindo à medida que vão sendo trabalhados os vários conteúdos. Através do contacto 

com os livros as crianças iniciam uma aquisição da leitura, da escrita e estimulam a imaginação 

e criatividade.  

Figura  8. Cantinho da leitura.  
Fonte: Própria. 
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3.3.1.2. Cantinho das construções/legos   

Na perspetiva de Barbosa e Volpini (2015, p.22) o canto dos blocos de encaixes ou das 

construções deve ser um espaço livre, pois com esses blocos as crianças podem utilizá-los de 

várias maneiras, construindo um prédio, uma casa, um carro, possibilitando a elas a construção 

e a simulação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este cantinho (figura 9) é de reduzidas dimensões e bastante apreciado por todas as 

crianças. O chão é revestido por um tapete (que tem desenhados percursos, espaços verdes, e 

espaços públicos, remetendo para a segurança rodoviária, normas de orientação e a cidade). Um 

armário com vários legos de diferentes tamanhos e cores, completa este cantinho.  Os jogos de 

lego são um valioso recurso para o desenvolvimento das crianças a vários níveis. Kishimoto 

(1997, p.54)   considera que o brinquedo é visto como um suporte de brincadeira, sendo 

representada por carros, legos, entre outros objetos aos quais a criança queira atribuir um 

sentido e significado. 

3.3.1.3. Cantinho das atividades de registo/área visual 

As ME (2016, p.48) afirmam que as atividades de educação artística devem permitir à 

criança apropria-se progressivamente de diferentes técnicas e conhecimentos, através da 

exploração, experimentação e observação; ensaiar formas de expressividade e soluções próprias 

e contactar com obras de outros, de modo a desenvolver a capacidade de observação, 

interpretação e reflexão.  

Figura  9. Cantinho das construções/legos.  
Fonte: Própria. 
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Este cantinho (figura 10) localiza-se em frente à porta de entrada da sala de atividades. É 

nele que as crianças realizam os seus trabalhos de registo quando são apresentadas as 

aprendizagens. Possui quatro mesas, oito cadeiras e um armário onde são colocados os trabalhos 

de registo, os copos de cada criança com os lápis de cor, as tesouras e as colas para poderem 

trabalhar.  

Segundo Barbosa e Volpini (2015, p.22) é importante que o educador esteja sempre 

atento aos desenhos das crianças para analisar as formas que elas desenham, as cores que 

utilizam, ou seja, a forma que eles reagem diante de um papel onde eles se expressam ainda mais 

quando se trata de desenhos livres. 

 

3.3.1.4. Cantinho dos jogos de tabuleiro  

Na perspetiva de Gonçalves (2015, p.32) o cantinho dos jogos de tabuleiro é um espaço 

onde existem vários tipos de jogos matemáticos: lotos, tangram, blocos lógicos, fichas de 

trabalho, ficheiros de números, números e quadro magnético, balança e pesos, copos de medida 

etc. O mesmo autor reitera que normalmente é neste espaço que se aprendem noções matemáticas 

através do brincar: formar conjuntos (classificar), ordenar (seriar), utilizar figuras geométricas, 

fazer gráficos e tabelas, entre outras atividades, tendo como objetivo desenvolver a concentração 

e o raciocínio lógico-matemático; aprender a partilhar; conhecer a finalidade de cada jogo; incutir 

a responsabilidade de levar um jogo até o fim; responsabilizar para a arrumação correta dos jogos; 

conhecer as regras de cada jogo entre outros.  

Figura  10. Cantinho das atividades de registo/área visual.  
Fonte: Própria. 
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Esta área (figura 11) situa-se à direita, após a entrada na sala de atividades, fazendo parte 

da rotina diária e sendo ocupada por períodos de meia hora, todas as manhãs. Contém uma mesa 

com oito cadeiras, um jogo de parede e dois móveis com várias divisões. Estes móveis dispõem-

se à altura das crianças para facilitar o alcance dos jogos e dos materiais. Aqui as crianças podem 

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

dominós, emoções, ou seja, jogos que abordem as várias áreas da educação pré-escolar.  

No desenvolvimento das crianças desta faixa etária Piaget (1978, p.57) considera que 

jogo na educação pré-escolar não deve ser encarado apenas como diversão ou brincadeira, 

devendo favorecer o desenvolvimento físico, cognitivo, afetivo e moral. 

 

3.3.1.5. Cantinho da casinha de bonecas 

Para Barbosa e Volpini (2015, p.22) o canto da casinha de bonecas deve conter diferentes objetos 

como: fogão, panelas, pia, mesa, sofá, televisão, ferro, frutas plásticas e embalagens de 

alimentos, camas ou berços, aparelhos usados do telefone etc, uma vez que, é neste espaço que a 

criança irá simular ou representar as pessoas com quem ela vive, seja com os familiares ou 

amigos.  

  

Figura  11. Cantinho dos jogos de tabuleiro.  
Fonte: Própria. 
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Nesta área encontra-se entre o cantinho da leitura e o cantinho das atividades de registo. 

Neste espaço (figura 12) existem vários materiais de plástico e de madeira, permitindo às crianças 

brincar ao faz de conta, aspeto fundamental na faixa etária em que se encontra o grupo. 

Estes materiais remetem para objetos que usamos nas nossas casas, como por exemplo, 

colheres de plástico, copos, roupas, mesas, lava-louça, espelho, entre outros, contribuindo para o 

desenvolvimento da vida quotidiana e do indivíduo. Nesta área podem decorrer brincadeiras 

individuais ou em grupo.  

De acordo com Hohmann e Weikart (2009, p.187)  

a área da casa permite, que as crianças desenvolvam uma imagem mais 

coerente do seu mundo mais imediato. As crianças têm múltiplas 

oportunidades para trabalhar cooperativamente, expressarem os seus 

sentimentos, usarem a linguagem para comunicarem sobre os papéis 

que representam e responder às necessidades e pedidos umas das outras. 

 

3.3.1.6. Cantinho das pinturas e modelagem 

Segundo Barbosa e Volpini (2015, p.22) este espaço pode ser utilizado para realizar as 

seguintes atividades: pintura a dedo, massa de modelar, lápis de cor, giz de cera, folhas brancas 

e coloridas, entre outros.  

A área de educação artística (figura 13) encontra-se junto às janelas interiores e à 

dispensa. Pretende que a criança consiga avaliar o seu trabalho de forma crítica e construtiva e 

desenvolva o prazer da realização de experiências artísticas diversas. Aqui as crianças 

desenvolvem atividades relacionadas com a pintura e a modelagem. 

Figura  12. Cantinho da casinha de bonecas. 
Fonte: Própria. 
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Neste local encontra-se também um móvel com todos os materiais ligados à educação 

artística como por exemplo: tintas, aguarelas, novelos de lã, material reciclado, tecidos, cola 

branca, pincéis entre outros. Junto à bancada existe um lava louça para limpar os materiais e um 

outro armário à altura das crianças onde estão as folhas A3. Complementa ainda o espaço um 

cavalete para pintura.  

Sousa (2003, p.61) considera que as atividades de educação artística implicam um 

controlo da motricidade fina criando um elo de ligação com a expressão motora, contudo a 

expressão artística recorre a materiais e instrumentos específicos e a códigos próprios que são 

mediadores desta forma de expressão. 

 

3.3.1.7. Cantinho da área das tecnologias 

Tal como preconiza Costa (1999, p.28) e tomando em consideração o importante papel 

que os computadores hoje desempenham na sociedade, é de facto, aos educadores que cabe, em 

última instância, a responsabilidade sobre a seleção dos produtos que aí poderão ser utilizados 

com fins educativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  13. Cantinho das pinturas e modelagem.  
Fonte: Própria. 

Figura  14. Cantinho da área das tecnologias.  
Fonte: Própria. 
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A área das tecnologias (figura 14) situa-se junto à área visual e cantinho das pinturas e 

modelagem. Este espaço tem um computador permitindo um trabalho individualizado. O software 

do computador está formatado para as crianças jogarem jogos, construírem puzzles, e trabalharem 

alguns domínios da educação pré-escolar de forma mais interativa. Através destes jogos as 

crianças desenvolvem o raciocínio, a destreza mental e a memorização. 

4. Caraterização do grupo   

Para se poder fazer uma caraterização do grupo e de cada criança é necessário que o 

educador observe.  Observar o que as crianças fazem, dizem e como interagem e aprendem 

constitui uma estratégia fundamental de recolha de informação. Para observar, registar e 

documentar o que a criança sabe e compreende, como pensa e aprende, o que é capaz de fazer, 

quais são os seus interesses, é indispensável que o/a educador/a selecione e utilize estratégias 

diversificadas (ME, 2016, p.13). 

Seguidamente apresentar-se-á uma caraterização psicopedagógica e socioeconómica do 

grupo. As informações foram recolhidas através das folhas de registo, observação, conversas com 

a educadora cooperante e ficha de cada criança. Para uma melhor caraterização foram tidos em 

consideração estudos de alguns autores como: Teixeira (2014), Ferreira (2013), Torres (2008), 

Tavares (2007), Vygotsky (2007) e Coulthard e Leeuwen (2004). 

 

4.1. Descrição psicopedagógica do grupo  

De acordo com Teixeira (2014), os estádios de desenvolvimento de cada criança 

permitem a cada indivíduo construir o seu próprio pensamento de acordo com a maturação 

biológica, experiências com objetos, transmissão social, equilibração e autorregulação. 

 O grupo da PES I com idades compreendidas entre os 3 e os 4 anos encontrava-se, 

segundo Piaget (1995) no estádio Pré-operatório ou de pensamento intuitivo em que a criança 

utiliza o jogo simbólico e se expressa através do faz-de-conta. 

Segundo Aguiar (2004, citado por Ferreira, 2013, p.1), nesta faixa etária, a criança torna 

a estrutura do faz-de-conta cada vez mais complexa e durável, idealizando e imaginando o mundo 

no qual pretende viver, modificando-o em função das suas necessidades.  

O Jogo simbólico é visto para Torres (2008, p.28) essencialmente como um jogo de 

imaginação e imitação. O jogo para a criança, neste estádio de desenvolvimento é uma actividade 

real do pensamento. Através do jogo, a criança satisfaz o “eu”, porque transforma o real em 

função dos seus pensamentos. Este tipo de pensamento baseia-se, sobretudo, na fantasia, sem 
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diferenciar o essencial do superficial, a parte do todo, e o geral do particular (Tavares, 2007, 

p.53). 

Vygotsky (2007) complementa esta ideia afirmando que é através do brincar e do 

brinquedo que a criança consegue agir cognitivamente, dando vida aos objetos através da sua 

imaginação. Coulthard e Leeuwen (2004) concluem que os brinquedos funcionam como uma 

linguagem proporcionando às crianças a construção dos seus próprios conceitos. 

Nesta faixa etária a criança também é marcada pelo egocentrismo quando, por exemplo 

não quer dividir os seus brinquedos ou não aceita outras opiniões a não ser a dela. Este 

comportamento mostra a dificuldade que a criança tem em separar a realidade daquilo que ela 

pensa. É nesta fase que o pré-escolar é muito importante por ser o local onde a criança pode 

socializar e brincar com os outros.  

Para Wallon (1995, citado por Ferreira, 2013, p.1) é na escola, que a criança se diferencia 

dos outros e descobre a sua autonomia e originalidade. Primeiramente ela mostra-se autoritária 

impondo a sua opinião como uma forma de autoafirmação. Com o passar da convivência ela sente 

o desejo de ser admirada e aprovada e agrada o grupo tornando-se mais flexível. Já com a 

interiorização da imitação ela passa a assimilar o seu mundo exterior demonstrando o gosto de 

imitar o outro e proporcionando uma maior reaproximação social. 

Neste estádio surge o desenvolvimento da linguagem, caraterística relevante, neste 

período, em que a criança já é capaz de utilizar a representação simbólica. Na perspetiva de 

Ferreira (2013, p.1) e tendo em conta a teoria de Piaget & Inhelder (1968) a  

linguagem é uma função cognitiva semiótica, que emerge como fruto de 

uma evolução que se inicia num período sensório-motor, num processo 

que, de forma contínua, supõe dois pólos formadores de esquemas: o da 

acomodação e o da assimilação. Pelos esquemas do jogo e da imitação, a 

questão da linguagem ganha corpo: o jogo, primado da assimilação, 

garante a construção de um conhecimento sobre o mundo e a imitação, 

primado da acomodação, garante a aprendizagem da fala.  

 

O desenho infantil é o modo que a criança utiliza para fazer representações das novas 

aprendizagens que adquiriu. Para Piaget (1976, citado por Ferreira, 2013, p.3) a capacidade de 

criação e inovação supõe construções efetivas e não simples representações fiéis da realidade, ou 

seja, a criança desenha menos o que vê e mais o que sabe. Ao desenhar ela elabora conceitualmente 

objetos e eventos. 

Concluindo este ponto refere-se que apesar de todas as caraterísticas referidas, o brincar 

continua a ser o meio mais utilizado pela criança, para desenvolver as suas habilidades, 

potencialidades e definir a sua personalidade. A brincadeira é o espaço onde se desenvolvem áreas 
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Masculino
Feminino

Número de crianças por género

Masculino Feminino Total - 5

cognitivas, sociais, afetivas, motoras garantindo as aquisições necessárias para a vida em sociedade. 

Assim, o papel do brincar na vida da criança é inquestionável, constitui-se como uma mola 

propulsora do processo de desenvolvimento da mesma (Ferreira, 2013, p.4). 

 

4.2. Caraterização socioeconómica do grupo  

O grupo era constituído por 5 crianças, duas do sexo masculino e três do sexo feminino. 

Como se pode verificar no gráfico abaixo (gráfico 1) destaca-se um maior número de meninas do 

que de meninos, contudo a diferença não é significativa. 

 

 

  

  

 

 

 

As idades do grupo (gráfico 2) variavam entre os 3/4 anos. Das cinco crianças apenas 

uma tinha 3 anos de idade. Por ser a mais nova e ainda não ter a noção de regras e normas, 

perturbava algumas vezes o bom funcionamento das atividades.  

 

 

 

 

 

 

Das crianças referidas, duas frequentavam o jardim de infância de Lameirinhas pela 

primeira vez, sendo que outras duas já tinham frequentado o estabelecimento e uma já tinha 

frequentado outro jardim de infância. Considera-se este ponto importante pois, ao longo dos 

quatro meses de estágio, denotaram-se diferenças comportamentais entre as crianças.  

Relativamente ao agregado familiar, o número de elementos predominante é de 4 pessoas, 

existindo duas famílias com 5 elementos. Todas as crianças vivem com os progenitores sendo um 

Gráfico  1. Distribuição das crianças por género.  
Fonte: Própria. 

3 anos

4 anos

Idade das crianças

3 anos 4 anos Total - 5

Gráfico  2. Distribuição das crianças de acordo com a sua idade.  
Fonte: Própria. 
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Gráfico  3. Distribuição das crianças de acordo com o número de irmãos.  
Fonte: Própria. 

aspeto positivo, uma vez que, é na família que a criança encontra padrões e inicia o processo de 

valores inerentes à sociedade.  

No que concerne ao número de irmãos (gráfico 3), três crianças têm um irmão e as 

restantes têm mais do que um.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No que diz respeito às profissões dos encarregados de educação recolheu-se a informação 

necessária para a elaboração do gráfico 4 de modo a compreender, se as ocupações profissionais 

influenciavam as aprendizagens das crianças. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assim, podemos observar que a profissão destacada é o feirante com quatro pessoas a 

exercer o cargo, seguido do engenheiro informático com dois indivíduos a trabalhar na área, e por 

fim quatro profissões distintas, sendo estas: contabilista, enfermeiro, pedreiro e administração 

pública, com o mesmo número. 

Ao analisarmos o gráfico 4 verificamos que as habilitações literárias variam entre o 1º 

ciclo e a licenciatura/mestrado, no entanto, através de uma primeira análise, nada indica que as 

crianças que têm encarregados de educação com a profissão de feirante, possam ser de alguma 

0 1 2 3 4

Contabilista
Enfermeiro

Administração Pública
Engenheiro informático

Feirante
Pedreiro

Ocupação profissional dos 
Encarregados de Educação 

Encarregados de Educação

0 1 2 3

Filho único
1 irmão/irmã

2 ou mais irmãos

Número de Irmãos

Número de irmãos

Gráfico  4. Distribuição do número de pais de acordo com a sua profissão.  
Fonte: Própria. 
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forma influenciadas na aprendizagem. Porém, ao longo deste estágio, conclui-se que o facto de a 

maioria dos encarregados de educação exercerem a profissão de feirante, não facilitava a presença 

assídua das suas crianças no jardim de infância, devido à não flexibilidade de horários. Tal facto 

refletiu-se no não acompanhamento da criança, em relação ao grupo, quando os conteúdos eram 

abordados. 

 

4.3. Comportamento das crianças na sala de atividades   

O grupo de crianças de 3 e 4 anos era sociável, participativo, bem-disposto, cumpridor e 

em geral retinha as aprendizagens muito facilmente. Percebia e compreendia as tarefas de rotina 

diária associando-as às horas do dia, desempenhando funções autónomas como: vestir, lavar as 

mãos, comer sozinho, entre outros.  

A nível de assiduidade três crianças tinham uma frequência regular, enquanto que as 

outras duas frequentavam o jardim, em média, três vezes por semana. Consideramos que uma das 

razões para justificar as suas ausências, se prendia com o facto de as crianças terem de 

acompanhar os encarregados de educação na profissão. 

No que concerne ao comportamento, três delas eram capazes de cumprir as regras 

estabelecidas em grupo, como respeitar o outro e saber ouvir.  As outras duas demonstravam 

dificuldades a nível comportamental. Uma apresentava grande necessidade de brincar e perdia 

facilmente o interesse pelas atividades propostas, enquanto que a outra mostrava dificuldades em 

gerir as suas emoções, necessitando de maior atenção. Especificando, esta última criança 

demonstrava constantemente atitudes de revolta momentâneas, e não cumprimento de regras. As 

crianças, nestas condições, podem apresentar atitudes reveladoras de problemas, sejam eles 

económicos, sociais ou emocionais, que podem influenciar o aproveitamento escolar. Concluímos 

através da observação e de conversas com a educadora, que revelava problemas a nível emocional. 

 

4.3.1. Áreas de conteúdo    

Segundo as ME (2016, p.31) as áreas de conteúdo são entendidas como âmbitos de saber, 

com uma estrutura própria e com pertinência sociocultural, que incluem diferentes tipos de 

aprendizagem, não apenas conhecimentos, mas também atitudes, disposições e saberes-fazer. 

São importantes na medida em que nos auxiliam enquanto educadores tendo em conta a avaliação 

do processo educativo, observação e planeamento das atividades. 

Baseando-se nestes princípios considera-se relevante descrever a aprendizagem deste 

grupo nas diferentes áreas trabalhadas ao longo da PES I.  
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 Entre elas, destaca-se, primeiramente, a área de Formação Pessoal e Social por ser a que 

tem uma intencionalidade e conteúdos próprios e por estar presente em todo o trabalho educativo 

realizado no jardim de infância. Esta é uma área, que permite à criança a relação consigo, com o 

outro e com o mundo que a rodeia, num processo de atitudes, valores e disposições, que 

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

autónoma, consciente e solidária (ME, 2016, p.33). Tal como em todas as outras áreas, esta em 

especial, assenta no reconhecimento da criança como sujeito e agente do processo educativo, cuja 

identidade única se constrói em interação social, influenciada pelo meio que a rodeia. Assim, as 

crianças mostravam valores e atitudes adequados à sua idade, exibindo a sua interajuda e 

sociabilização com os outros.  

Relativamente ao Domínio da Educação Artística, as crianças revelavam gosto e interesse 

pela modelagem, pintura, recorte e colagem. Contudo, demonstravam um menor interesse pelo 

desenho. Três das crianças possuíam uma boa motricidade fina e grossa, quer ao manejar o lápis 

e o pincel com destreza, quer ao manipular a tesoura e plasticina. Porém, duas crianças tinham 

maior dificuldade ao pegar no lápis e pincel, não conseguindo pintar dentro do delineado. 

Apresentavam também dificuldade em segurar a tesoura, sendo-lhes mais fácil, por exemplo, a 

utilização do pico. 

No que concerne ao Subdomínio da Dança, Música e Jogo Dramático/Teatro observava-

se apenas uma criança com algum à vontade em se exprimir, enquanto as outras crianças eram 

mais inibidas. 

No domínio da Linguagem Oral e Abordagem à Escrita três crianças compreendiam 

mensagens orais em situações diversas de comunicação; usavam a linguagem oral em contexto, 

conseguindo comunicar eficazmente e de modo adequado à situação; tinham uma boa consciência 

fonológica, e sintática da palavra; já se começavam a aperceber do sentido direcional da escrita, 

reconhecendo letras e estabelecendo relações entre a linguagem oral e a mensagem escrita.  

A nível da oralidade, duas crianças apresentavam dificuldades de dicção e articulação de 

palavras, uma delas possivelmente por ter apenas três anos de idade. A outra criança, já tinha 

quatro anos de idade e ainda tinha muita dificuldade na articulação de palavras, não se 

compreendendo muitas vezes o que dizia. Ao longo do percurso de estágio esta criança não 

demonstrou qualquer evolução. Relativamente a esta criança Sprinthall & Sprinthall (1997, p.102) 

salientam que as crianças não podem desempenhar um atraso de desenvolvimento nem acelerar 

o seu movimento de um estádio para o seguinte: precisam da experiência suficiente em cada 

estádio e de tempo suficiente para interiorizar essa experiência, antes de poder prosseguir.  

Quanto ao Domínio da Matemática, com exceção de uma criança, os restantes elementos 

do grupo conseguiam classificar, distinguir tamanhos e formas, já compreendiam noções de 
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quantidade, tempo e espaço. Era um grupo que, na sua globalidade, mostrava um grande interesse 

perante os conteúdos trabalhados neste domínio. 

Relativamente à Área do Conhecimento do Mundo, apresentavam uma curiosidade 

natural e desejo de saber e compreender o porquê de determinados fenómenos ocorrerem e 

detinham um desenvolvimento de atitudes positivas na avaliação com os outros, nos cuidados 

consigo próprios, e na criação de hábitos de respeito pelo ambiente e pela cultura. Compreendia-

se que pela sua idade, apresentassem dificuldades na perceção da sua posição e papel no mundo.  

Tal como referem as ME (2016, p.8) embora 

muitas das aprendizagens destas crianças aconteçam de forma 

espontânea, nos diversos ambientes sociais em que vivem, pretende-se 

que na educação Pré-Escolar exista uma intencionalidade educativa, 

que se concretiza através de um ambiente culturalmente rico e 

estimulante, bem como do desenvolvimento de um processo 

pedagógico coerente e consistente, em que as diferentes experiências e 

oportunidades de aprendizagem façam sentido e estabeleçam relações 

entre si. 

4.4. Desenvolvimento das crianças quanto à aprendizagem   

Foi possível verificar que as crianças no geral apresentavam um desenvolvimento normal 

e equilibrado. Antes de nos debruçarmos na temática da aprendizagem, referimos que ao longo 

da PES I tudo o que foi feito e planificado, dentro da sala de atividades, foi conversado com as 

crianças. Por isso, a nível das tarefas propostas eram crianças que desde o início eram estimuladas 

a serem elas a planificar e a explicar o porquê das atividades que iam sendo realizadas, 

promovendo assim, a apropriação do processo de desenvolvimento da metodologia científica nas 

suas diferentes etapas como: questionar hipóteses, prever como encontrar respostas, experimentar 

e recolher informação, organizar e analisar a informação para chegar a conclusões e comunicá-

las.  

Relativamente à aprendizagem pode afirmar-se que o grupo adquiria facilmente os 

conteúdos que lhes eram transmitidos, todavia, pelo facto de duas destas crianças não 

frequentarem assiduamente o jardim de infância, denotou-se nelas uma maior dificuldade na 

aprendizagem de conhecimentos, no acompanhamento do grupo e na adaptação ao 

estabelecimento e ao grupo. 
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Figura  15. Escola Básica do Bonfim.  
Fonte: http://www.aeaag.pt., consultado a 29/11/2017 

5. Caraterização da Escola Básica do Bonfim  

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

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

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

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

educativos. 

O estabelecimento onde foi realizada a PES II designa-se de Escola Básica do Bonfim 

(figura 15). Pertence à rede pública do Ministério da Educação (ME) estando inserida, como já 

foi referido, no Agrupamento de Escolas Afonso de Albuquerque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta escola foi construída, pela primeira vez, em 1941 e a sua construção durou 3 anos, 

abrindo apenas as suas portas em 1944. Em 2003/2004, sofreu obras de remodelação, passando a 

contar com três pisos (reabilitação do sótão), ao invés de dois.  

Atualmente este estabelecimento é constituído por três pisos (rés-do-chão, 1º piso e 2º 

piso). No rés-do-chão podemos encontrar: 

• Hall de entrada; 

• Uma sala de 1º ano; 

• Uma sala de 2º ano; 

• Uma reprografia; 

• Uma copa (utilizada como sala das assistentes operacionais); 

• Três instalações sanitárias; 

• Uma biblioteca escolar; 

• Um salão polivalente. 
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A Biblioteca Escolar Adriano Vasco Rodrigues (presente na figura 16), foi também 

inaugurada no ano letivo de 2003/2004). Este nome foi escolhido por obedecer aos seguintes 

requisitos: apresentar uma personalidade de prestígio; estar ligada às letras e estar relacionada 

com a região. Deste modo, surgiu o nome de Adriano Vasco Rodrigues. Também as crianças do 

jardim de infância da Sé frequentam este espaço. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A biblioteca escolar veio servir de motor ao Plano Nacional de Leitura (PNL), pois tornou 

viável a leitura orientada na sala de aula. É um espaço utilizado diariamente pelas docentes e 

crianças. Na biblioteca existe material didático diversificado e de acordo com o ano de 

escolaridade de cada sala, para todas as áreas de ensino. Verifica-se também a existência de 

livros, CD’s, DVD’s tabletes, fantoches entre outros materiais de enriquecimento para o professor 

e para os alunos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O salão polivalente (figura 17) é aproveitado diariamente para aulas de Expressão Físico-

Motora, socioeducativas e cultural-recreativa, através de um horário repartido, por todas as 

turmas, sendo muitas vezes utilizado, nos intervalos letivos como recreio, quando o clima não é 

favorável, ou para festejar aniversários. 

Figura  16. Biblioteca Escolar. 
Fonte: Própria. 

Figura  17. Salão Polivalente. 
Fonte: Própria. 
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Figura  18. Sala de aula.  
Fonte: Própria. 

O 1º piso é constituído por:  

• Uma sala de 3º ano (figura 18); 

• Uma sala de 4º ano; 

No 2º piso podemos encontrar: 

• Uma sala de informática; 

• Uma sala de professores; 

• Uma arrecadação; 

• Uma casa de banho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No exterior existem: 

• Duas arrecadações; 

• Um compartimento que alberga todo o sistema de aquecimento; 

• Um campo de basquetebol; 

• Um campo de futebol. 

O campo de futebol (figura 19) é utilizado não só nas aulas de Expressão Físico-Motora, 

como também no recreio.  Cruz (2013, p.7-8) afirma que o conceito de recreio é um  

momento de pausa limitada, em que as crianças brincam livremente, 

(…) permite que as crianças possam tirar proveito de um tempo livre e 

de lazer, e criarem formas de interação entre si no seu dia-a-dia escolar; 

(…) refere-se ao local para onde as crianças se dirigem nos intervalos 

entre as atividades curriculares ou permanecem após as aulas, 

desenvolvendo diversas atividades livremente. 
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 O pátio exterior é um espaço bastante agradável (figura 20) e seguro que permite aos 

alunos usufruírem dos dias de sol, para brincarem e trabalharem. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para além destes espaços a Escola do Bonfim tem a nível de equipamentos e recursos 

uma grande variedade como: quadros interativos, retroprojetor, videoprojector, computadores 

com internet, manuais escolares, material de desporto, material didático diversificado, material 

escolar, entre outros, possibilitando aos professores e estagiários uma maior diversidade na 

escolha de estratégias e materiais a utilizar, tendo em conta os objetivos propostos em cada aula. 

Todas as salas deste estabelecimento estão equipadas com um computador com ligação à internet 

e com um videoprojector.  

 De acordo com Estrela (1994, p.50) o uso de materiais concretos e jogos (…) favorecem 

a aprendizagem da criança, pois estimula o desenvolvimento mental e as habilidades favorecendo 

o desempenho escolar mediante a observação desses objetos. 

Toda a escola está possui aquecimento central nos diferentes espaços. Para além dos 

materiais que já foram referidos, encontram-se outros, apresentados na tabela que se segue:  

 

Figura  19. Campo de futebol. 
Fonte: Própria. 

Figura  20. Pátio exterior. 
Fonte: Própria. 
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Tabela 2. Material existente na instituição.  
 

Fonte: Própria. 
Os materiais são uma importante ferramenta para alunos e professores, tornando o  

ensino-aprendizagem mais profícuo e eficiente.  

Neste seguimento, e de acordo com Graells (2000, citado por Moreira & Botas, 2013, p. 

257), é de destacar a importância da existência de uma vasta diversidade de materiais didáticos 

nesta instituição, pois os mesmos visam  

fornecer informação; constituir guiões das aprendizagens dos alunos; 

proporcionar o treino e o exercício de capacidades; cativar o interesse e 

motivar o aluno; avaliar as capacidades e conhecimentos; proporcionar 

simulações, com o objetivo da experimentação, observação e interação 

e criar ambientes (contextos de expressão e criação).  

 

5.1. Organização da equipa educativa 

No que concerne à equipa educativa, a Escola do Bonfim era frequentada por 96 

(noventa e seis) alunos, com idades compreendidas entre os 5 e os 10 anos (distribuídos pelas 

respetivas turmas de 1º, 2º, 3º e 4º anos), sob a orientação de quatro professores. Para além 

destes docentes estavam também nesta instituição dois professores de apoio, responsáveis pelo 

auxílio aos alunos que apresentassem maiores dificuldades. Um estava responsável pela 

lecionação das aulas de apoio ao estudo das turmas de 1º e 2º anos que, na turma onde decorreu 

o estágio, ocorria às terças e quintas-feiras, de tarde, durante uma hora devido à titular de turma 

ser coordenadora, e o outro tinha a mesma função, contudo desempenhava-a nas turmas de 3º e 

4º anos.  

Existiam ainda 4 (quatro) professores de Atividades de Enriquecimento Curricular 

(AECS), três assistentes operacionais (uma delas responsável pela gestão da biblioteca escolar), 

Local  Material existente  
Reprografia  Material escolar diverso, fotocopiadora,  

MAB…  
Copa  Micro-ondas, cafeteira elétrica, máquina de 

café, frigorífico, copos, talheres, caixa de  
primeiros socorros…  

Sala de informática  Computadores, televisão, leitores de 
DVD’s…  

Sala de professores  Mesas, cadeiras, geoplano, instrumentos  

musicais, computador…  
Arrecadação interior  Cartazes, mapas, material diverso de 

decoração da escola, sólidos geométricos…  
Arrecadação exterior  Bolas, cordas, arcos, sinalizadores…  
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2 (dois) professores da Educação Especial para trabalhar com alunos com Necessidades 

Educativas Especiais (NEE), uma psicóloga e uma terapeuta de fala. 

Tal como salienta Toscano (2012, p. 29) ser professor não é uma profissão que 

qualquer pessoa esteja apta a exercer, é preciso ter vocação, saber dar e receber, ter 

capacidade de amar, de aceitação do outro, de tolerância, empatia, atitude não diretiva, 

capacidade de resiliência e optimismo que leva ao reforço positivo. 

Para além dos docentes desta escola serem uma parte integrante do ensino das crianças, 

também a família, que apesar de ser externa à escola, está incluída no processo de ensino-

aprendizagem. Com a entrada em vigor da LBSE (Lei n.º 46/86, de 14 de outubro) o 

protagonismo dos encarregados de educação nas escolas veio reforçar-se. No artigo 45.º, ponto 

2, é referido explicitamente que em cada estabelecimento ou grupo de estabelecimentos de 

educação e ensino a administração e gestão orientam-se por princípios de democraticidade e 

de participação de todos os implicados no processo educativo, tendo em atenção as 

características específicas de cada nível de educação e ensino. Deste modo, os encarregados 

de educação, tal como refere Diogo (1998, citado por Picanço, 2012, p.21), porque atores 

implicados no processo educativo, se passam a considerar parceiros na direção das escolas. 

A Escola Básica do Bonfim, no início de cada ano letivo, integra as famílias através da 

eleição de 8 representantes dos encarregados de educação, dois por cada sala, de forma a 

promover a sua participação na resolução de problemas relacionados com o funcionamento da 

mesma, promovendo também a articulação entre os vários agentes de educação. 

Conclui-se este ponto referindo que quando as famílias participam na vida das escolas, 

quando os pais acompanham e ajudam o trabalho dos filhos, estes têm melhores resultados do 

que os colegas com idêntico background, mas cujos pais se mantêm afastados da escola 

(Marques, 1997, p.6). Considera-se assim, que esta instituição apresenta muito boas condições 

para que haja um ensino de qualidade e de bom funcionamento no processo de ensino. 

 

5.2. Organização do tempo educativo 

De acordo com o despacho normativo nº4-A/2016 relativamente ao 1.º ciclo do ensino 

básico, cada agrupamento de escolas gere, no âmbito da sua autonomia, os tempos constantes 

da matriz, para que o total da componente letiva dos docentes incorpore o tempo inerente ao 

intervalo entre as atividades letivas com exceção do período de almoço. 

A gestão do horário dos tempos letivos é delineada pelo Agrupamento de Escolas 

Afonso de Albuquerque (AEAA) no início de cada ano letivo. Segundo a LBSE a estrutura dos 

edifícios escolares, deve ter em conta, para além das atividades escolares, o desenvolvimento 
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de atividades de ocupação de tempos livres e o envolvimento da escola em atividades 

extraescolares (Diário da República, 1986, art.º 39.º 2).  

A tabela 3 apresenta o horário de funcionamento e o horário da componente letiva do 

estabelecimento de ensino.  

Tabela 3. Horário de funcionamento do estabelecimento e da componente letiva.  

Fonte: Própria. 

Como se pode constatar, esta escola tinha um horário alargado o que permitia aos pais 

e/ou encarregados de educação conciliar o horário de trabalho com os horários de abertura e 

encerramento da escola.  

Durante o período da manhã, as atividades letivas, iniciavam-se às 9h00 e terminavam 

ao 12h15min. Entre as 11h00 e as 11h15min, os alunos tinham intervalo para que pudessem 

comer, e brincar. Na hora de almoço, a maioria dirigia-se para os ATL, e os que residiam nas 

imediações da escola, iam almoçar a casa. Durante o período da tarde existia também uma 

interrupção entre as 15h00 e as 15h15min.   

Era depois do horário da componente letiva que se realizavam as atividades 

extracurriculares, frequentadas apenas pelos alunos nelas inscritas. Estríbio (2010, p.51-52) 

afirma que as Actividades de Enriquecimento Curricular, apresentam-se atualmente como um 

agente educativo de interesse fundamental que no âmbito da escola básica, gratuita e 

massificada, com orientações pedagógicas e didácticas adequadas, pode vir a proporcionar a 

igualdade de oportunidades para a formação e para o desenvolvimento pessoal e social nas 

crianças. 

A tabela 4, mostra o horário semanal da turma onde decorreu a PES II.  

Escola 

   Entrada  Saída  

Manhã   8h30min  12h30min  

Tarde   13h30min  18h00min  

  Atividades letivas   

Manhã   9h00min  12h15min  

Tarde   14h00min  16h15min  

  Atividades Extracurriculares   

Tarde  16h15min  17h30min  
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Tabela 4. Horário da turma de 2º ano.  

 

Fonte: Dados fornecidos pela docente cooperante  
 

Como se pode observar, a turma tinha mais carga horária (8 horas semanais) nas 

disciplinas de Português e Matemática, seguida da área do Estudo do Meio, com uma carga 

horária de 3 horas semanais. Na quarta-feira, a área das Expressões era alternada, sendo que em 

cada semana era lecionada Expressão Musical ou Expressão Dramática.  

O Apoio ao Estudo, era lecionado por um professor de apoio que auxiliava a turma na 

resolução dos trabalhos de casa ou na realização de fichas referentes às áreas, de Português ou 

Matemática lecionadas ao longo do dia. O Apoio ao Estudo tinha uma carga horária de 2 horas 

semanais.  
 

5.3. Caraterização e organização do espaço educativo  

A sala de aula é vista como um dos elementos a ter em consideração no processo 

educativo. É dentro dela que toda a “magia” acontece. Neste contexto, deverá ter-se sempre em 

consideração o modo como a mesma está organizada.   

Considera-se a sala de aula como um espaço facilitador de aprendizagens, onde os 

alunos ampliam as suas vivências, consolidam as suas experiências e saberes e adquirem 

competências. Atente-se ainda que é neste espaço que ocorre a aquisição de valores como a 

autonomia e a partilha.  

 Horas    Segunda-
feira 

Terça-feira   Quarta-feira  Quinta-feira Sexta-feira  

9h00-11h00 
Português  Matemática   Português  Matemática  Português  

11h00-11h15min Intervalo da manhã 

11h15min-
12h15min 

Matemática  Português   Matemática  Português  Matemática  

12h15min-14h00 
Almoço 

14h00-15h00 
Expressões  

Artísticas  

Estudo do  

Meio  

 Matemática  Estudo do  

Meio   

Estudo do  

Meio  

15h00-15h15min 
Intervalo da tarde 

15h15min-
16h15min 

Expressão 
Físico 

Motora  

Apoio ao 
estudo  

 Expressões  

Artísticas  

Apoio ao 
estudo  

Educação 
para a 

cidadania  
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Figura  21. Sala de aula da turma de 2º ano.  
Fonte: Própria. 

O Programa do 1º CEB do Ensino Básico (2004, p. 14) salienta que, em primeiro lugar 

esta deverá ser agradável para que os alunos se sintam confortáveis e com prazer para 

aprender e trabalhar. 

 Por outro lado, a sala de aula pode também ser interpretada como um instrumento que 

auxilia os alunos nos momentos de aprendizagem, permitindo afixar nas suas paredes, materiais 

que reforcem os conteúdos a ser trabalhados. A forma como a sala de aula está organizada, de 

acordo com Correia (2014, p.2) define e determina a ação do professor. Assim, deve ser um 

ambiente rico e estimulante, para que os alunos possam vivenciar diversas experiências.  

Complementando a ideia anteriormente citada, Zigmond (1996, p.35), refere que as 

escolas não estão organizadas com um professor para cada aluno. Em vez disso, os alunos estão 

agrupados em salas de aula e são ensinados em grupos, o que implica que o ensino e a 

aprendizagem, que nelas ocorre, tenha que ser estruturado.   

Brophy (1996, p.23) refere que o tempo que os alunos passam na sala de aula deve ser 

preenchido produtivamente e a inevitável diversidade nos alunos deve ser acomodada.  

Ora, isso implica que os professores, para conseguirem ensinar o currículo aos seus 

alunos, tenham que organizar a sala de aula e as atividades de forma a responder a todos os 

alunos, assegurando uma formação geral comum a todos, que lhes garanta a descoberta e o 

desenvolvimento dos seus interesses e aptidões, capacidade de raciocínio, memória, espírito 

crítico, criatividade, sentido moral e sensibilidade estética promovendo a realização individual 

em harmonia com os valores da solidariedade social (ME ,2004, p.11).  

A sala de aula (figura 21), da turma do 2º ano onde foi realizada a PES II, situava-se no 

rés-do-chão, evitando assim que as crianças necessitassem de subir demasiadas escadas. A este 

respeito, considera-se pertinente a organização da escola, pois à medida que as crianças 

transitam de ano vão subindo para as salas do andar de cima. 
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A sala de aula era constituída por 15 mesas (2 delas individuais e as restantes a pares) 

e 29 cadeiras em madeira, dispostas por filas organizadas de forma a permitir uma boa 

visualização para o quadro. As mesas podiam ser dispostas conforme a atividade a desenvolver.  

O quadro encontrava-se ao fundo da sala, tendo de um dos seus lados a secretária do 

professor e a mesa do computador e impressora, (ambos utilizados apenas pela docente e pelos 

alunos, quando orientados) e do outro uma bancada com lavatório, utilizada para a realização 

de experiências. A planta da sala (figura 22) permite uma melhor compreensão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Seguidamente apresentar-se-á a caraterização dos vários espaços/zonas presentes na 

sala de aula onde foi efetuada a PES II. 

 

5.3.1. Descrição dos diferentes espaços 

A Zona de arrumação (figura 23) possui duas estantes e um armário. Nas estantes 

estavam organizados os dossiers com os trabalhos que os alunos efetuavam diariamente, já 

corrigidos pela docente e capas com as fichas sumativas e o material de cada aluno. Os 

processos dos alunos estavam guardados nos armários. Um deles estava trancado, com chave, 

para uma maior segurança, uma vez que, estes processos acompanharão o aluno ao longo de 

todo o seu percurso de escolaridade.  

Figura  22. Planta da sala de aula do 2º ano.  
Fonte: Própria. 
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Zona do professor (figura 24): constituída por duas mesas e três cadeiras. Duas dessas 

cadeiras estavam junto ao computador e à impressora. A nível de material tecnológico existia 

um videoprojector que era utilizado pela professora e pelos estagiários. Considera-se este objeto 

uma ferramenta importante a ter numa sala de aula. Tal como preconiza Costa (2014, p.28) 

tomando em consideração o importante papel que os computadores hoje desempenham na 

sociedade, de que a escola não se pode definitivamente alhear, é de facto, aos professores que 

cabe, em última instância, a responsabilidade sobre a seleção dos produtos que aí poderão ser 

utilizados com fins educativos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona do quadro (figura 25): contém três quadros magnéticos, dois deles serviam para 

afixar trabalhos, enquanto que o outro servia para escrever. Esta zona também comportava um 

quadro de cortiça para afixar os trabalhos dos alunos.  

Figura  23. Zona de arrumação.  
Fonte: Própria. 

Figura  24. Zona do professor e videoprojetor. 
Fonte: Própria. 
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Segundo Formosinho & Machado (1998, p.148) o ambiente geral da sala deve ser 

agradável e altamente estimulante, utilizando as paredes como expositores permanentes das 

produções das crianças onde rotativamente se revêm nas suas obras de desenho, pintura, 

tapeçaria ou texto. 

Zona da bancada (figura 26): era utilizada para a realização de experiências 

possibilitando também a lavagem dos materiais para as disciplinas de expressões artísticas, 

nomeadamente, expressão plástica. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A sala dispunha ainda de três aquecedores, que a mantinham quente nos meses de inverno, 

e três grandes janelas, que permitiam a iluminação e ventilação. A iluminação artificial provinha 

de 4 armaduras florescentes colocadas no teto. A sala de aula tinha uma decoração pedagógica 

adequada ao 2º ano. 

 

Figura  26. Zona da bancada.  
Fonte: Própria. 

Figura  25. Zona do quadro.  
Fonte: Própria. 
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6. Caraterização da turma 

Rousseau (citado por Mialaret, 1975, p.32) afirma que o professor deve começar por 

conhecer os seus alunos. Assim sendo, torna-se fundamental estudar as crianças que temos, em 

contexto de sala de aula e fora dela, para definirmos objetivos, atividades e estratégias, de 

forma a criar condições de promoção do sucesso escolar e educativo.   

Apresentar-se-á de seguida a caraterização psicopedagógica e socioeconómica da 

turma.  

Para tal, foi necessário observar os alunos, conversar com a professora coordenadora e 

aceder às fichas individuais de cada aluno, para avaliação das habilitações literárias dos 

encarregados de educação. 

 

6.1. Descrição psicopedagógica da turma 

As crianças da turma onde decorreu a PES II enquadravam-se no estádio das operações 

concretas. Para Piaget (1983, p.82), são evidentes as mudanças ocorridas na transição entre o 

estádio anterior (pré-operatório) e o atual, pois é esta transição que marca a entrada no ensino 

escolar, uma vez que correspondem à idade da entrada da criança no ensino escolar obrigatório.  

Para Costa (2011, p.18) observa-se um declínio do egocentrismo intelectual e um 

crescente aumento do pensamento lógico.  

Cohen (1999, p.43) refere que cada fase obriga, pois, a criança a resolver problemas 

específicos, sempre mais difíceis do que os anteriores. Apenas se pode alcançar um estádio depois 

de ter dominado o que o antecede: as possibilidades da criança crescem e a sua lógica desenvolve-

se pouco a pouco, para se tornar progressivamente apta a raciocinar como um adulto.  

Rappaport, et al (1981, p.72) salienta que a tendência lúdica do pensamento, típica da 

idade anterior, quando o real e o fantástico se misturavam nas explicações fornecidas pela 

criança, será substituída por uma atitude crítica. A criança começa a adquirir operações mentais 

como a reversibilidade, classificação múltipla, e a conservação. 

De acordo com Piaget (1989, p.65) nesta idade, a criança já consegue realizar operações, 

no entanto, precisa de realidades concretas, ou seja, tem que ter a noção desta para que lhe seja 

possível efetuar as operações. Por isso o seu pensamento é descritivo e intuitivo partindo do 

particular para o geral. 

As crianças nesta fase já são capazes de distinguir a sua opinião e pontos de vista com a 

dos outros, passando a dar mais importância às atitudes e sentimentos dos outros.  Rappaport 

(1981, p.72) complementa esta ideia referindo que, a criança já terá a capacidade para perceber 

que as outras pessoas têm pensamentos, sentimentos e necessidades diferentes das suas, 
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desenvolvendo interacções sociais mais genuínas e efectivas.  A criança de sete anos começa a 

libertar-se do seu egocentrismo social e intelectual, tornando-se capaz de coordenações novas, 

que terão a maior importância para a inteligência e ao mesmo tempo para a afectividade (Piaget, 

1983, p.62). 

Esta fase é também caraterizada pelo processo de reflexão, ou seja, a criança já consegue 

pensar antes de agir, uma vez que o pensamento se torna mais flexível e eficaz. No entanto, as 

crianças ainda necessitam de acontecimentos e objetos concretos de forma a sustentar as suas 

operações mentais. 

De acordo com Freitas (2012, p.31), a partir deste período, as atividades lúdicas passam 

a incluir: os jogos coletivos de regras, os jogos de concentração, de resistência e perseverança; 

jogos de aperfeiçoamento de habilidades; jogos de classificação e organização. 

Costa (2011, p. 18) conclui afirmando que se se adquirem as noções de tempo, peso, 

volume, comprimento, onde a criança passa do pensamento intuitivo à construção de raciocínios 

lógicos. 

A nível social segundo o mesmo autor, assiste-se como característica marcante. O início 

do afastamento da família em contraste com a aproximação do contacto com crianças da mesma 

idade. 

 

6.2. Caraterização socioeconómica da turma 

O estágio curricular da PES II foi realizado numa turma de 2º ano sob a orientação da 

docente Ana Margarida Cardoso. Todos os alunos residiam no concelho da Guarda. Era 

constituída por 26 alunos, com idades compreendidas entre os 7 (sete) e os 8 (oito) anos treze 

delas são do sexo feminino e treze do sexo masculino como se pode ver no gráfico que se 

segue (gráfico 5).  

 

 

 

 

 

 

 

  

Masculino 
 

Feminino 
 

Número de alunos por género 

Masculino Feminino Total - 26 
   Gráfico  5. Distribuição dos alunos por género.  

Fonte: Própria. 
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Filho único

Um irmão

2 ou mais irmãos

0 2 4 6 8 10 12 14

Número de irmãos

Número de irmãos

Gráfico  6. Distribuição das crianças de acordo com o número de irmãos.  
Fonte: Ficha biográfica dos alunos. 

Relativamente à permanência das crianças com familiares, refere-se que nem todas 

viviam com os pais, algumas viviam com os avós e existia um caso em que um dos progenitores 

já tinha falecido.  Santos (2004, p.28) refere que a 

 família é o contexto relacional e afetivo que permite à criança 

desenvolver-se e construir a sua identidade. Para que este processo 

decorra de forma harmoniosa é necessário que a família se constitua 

como um contexto estruturante e organizador, com particular 

destaque para dois parâmetros que me parecem especialmente 

relevantes, designadamente a diferença de gerações, e a diferença 

de género, feminino e masculino. As figuras parentais, pai e mãe, e 

a forma como se relacionam entre si e com os filhos, têm 

naturalmente muito significado neste processo (…). 

 

As crianças desta turma tinham na sua maioria, irmãos (gráfico 6). Treze tinham um 

irmão, doze eram filhos únicos e apenas um elemento tinha dois irmãos.  

De acordo com Dunn (2005, citado por Almeida, 2009, p.38), os irmãos são 

potencialmente importantes para o desenvolvimento, justamente, pelo impacto da experiência de 

dividirem os pais, pelo contato diário e familiaridade, e pelo relacionamento desinibido 

emocionalmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para a elaboração do gráfico que se segue (gráfico 7), recolheu-se a informação 

necessária, de modo a compreender quais são as habilitações literárias dos encarregados de 

educação e de que forma é que isso pode influenciar a aprendizagem das crianças. 

Através do gráfico pode concluir-se que as famílias se situavam num nível médio alto 

atendendo a que a maioria concluiu o ensino superior: licenciatura (21), bacharelato (4), 

mestrado (1) e doutoramento (1). Concluíram o ensino secundário (15) e o 2º e 3º ciclo (7). 
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Sabe-se que para existir um bom desenvolvimento psicossocial da criança é necessário 

a presença e o suporte afetivo dos encarregados de educação. No entanto, através da observação 

constata-se que: 

• Os encarregados de educação com habilitações literárias mais elevadas auxiliam e 

orientam as crianças nos trabalhos de casa; 

• Os encarregados de educação em que a ajuda se torna excessiva, acabam por não auxiliar 

a criança a nível de autonomia;  

• Existem encarregados de educação que não acompanham as crianças em casa nem 

reforçam os conteúdos lecionados nas aulas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Os responsáveis pelas crianças precisam compreender que a vida escolar das mesmas 

deve ser acompanhada diariamente. É preciso incutir-lhes estimulo, motivação, valorização, 

conversação, de forma a que a família ande de “mãos dadas” com a escola e juntas consigam 

encaminhar a criança da melhor forma. 

Tal como preconiza Ferreira2 (s/d)  

acompanhar o crescimento educacional dos filhos aumenta suas 

habilidades sociais e diminui a chance de problemas 

comportamentais. (…).  Quanto mais os pais conversam sobre a 

escola, visitam o local, se envolvem com as lições e os trabalhos 

e incentivam o progresso educacional dos filhos em casa, 

melhores serão suas habilidades sociais. 

 

                                                             
2 http://www.escolavillare.com.br/a-importancia-da-participacao-dos-pais-na-vida-escolar-dos-filhos/. 
 Consultado a 10/12/2017 
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Habilitações literárias dos Encarregados de Educação 

Gráfico  7. Habilitações literárias dos encarregados de educação.  
Fonte: Dados fornecidos pela docente cooperante. 
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Uma criança que se sinta ouvida, apoiada e prestigiada é uma criança que aprende e que 

quer aproveitar as oportunidades que a escola lhe fornece. 

 

6.3.  Comportamento dos alunos na sala de aula 
 

De acordo com Morgado (2004, citado por Martins, 2014, p.3) para que o clima de sala 

de aula seja considerado positivo é necessário que existam dinâmicas relacionais positivas 

dentro de sala de aula o que irá favorecer o processo de ensino-aprendizagem. 

Segundo o mesmo autor para que se consigam boas práticas de educação e como 

consequência um melhor processo de ensino-aprendizagem, a existência de motivações, afetos e 

relações interpessoais são cruciais para a criação de um bom clima relacional em sala de aula. 

As crianças do 2º ano no geral eram sociáveis, participativas, bem-dispostas, muito 

cumpridoras e retinham as aprendizagens muito facilmente.  

No que concerne à pontualidade, três alunos não cumpriam este parâmetro logo na entrada 

da manhã, devido ao incumprimento do horário por parte dos encarregados de educação. Um 

destes alunos também não respeitava a pontualidade à hora de almoço e intervalos, permanecendo 

mais tempo a brincar.   

Na turma não havia nenhum aluno com NEE, nem com um historial médico preocupante, 

contudo, em dois alunos observavam-se algumas dificuldades na articulação das palavras.   

 

6.4. Desenvolvimento dos alunos quanto à aprendizagem  

Relativamente à aprendizagem, os alunos, no geral, mostravam uma grande rapidez na 

compreensão dos conteúdos apresentados e na construção de conhecimentos. Era uma turma 

que tinha à vontade em responder às questões que lhes eram colocadas. Mostravam-se 

participativos, bem-dispostos e cumpridores de regras em sala de aula.  

 

6.4.1. Disciplinas 

Antes de se fazer uma caraterização da aprendizagem nas diferentes disciplinas 

destacam-se as disciplinas que exigiram uma maior atenção e desenvolvimento nos alunos, por 

requererem mais tempo de estudo e empenho e por terem uma maior carga horária. Assim, 

considera-se a Língua Portuguesa, com dimensões cultural e linguística, como a oralidade, a 

leitura e a escrita, a educação literária e a gramática e a Matemática, como uma disciplina que 

permite a resolução de problemas. 
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Relativamente à disciplina de Língua Portuguesa a sua aprendizagem é uma prioridade, 

uma vez que é nos primeiros anos do Ensino Básico que a ligação entre a oralidade e o ensino 

dos conteúdos do domínio da Leitura e Escrita assumem uma grande importância (Buescu et 

al., 2015, p.7), sendo a partir desta conexão que interpretamos o mundo e adquirimos um 

conhecimento reflexivo da língua.  

Nesta sequência, a turma articulava corretamente as palavras, incluindo as de estrutura 

silábica mais complexa, conseguia responder a questões acerca do que ouvia, compreendia o 

essencial dos textos ouvidos e lidos, recontava uma história, redigia textos respeitando as 

convenções gráficas, ortográficas e de pontuação, lia com alguma autonomia textos e escrevia 

pequenos textos de diferentes tipos com alguma criatividade. Aplicava as regras dos sinais de 

pontuação e conseguia distinguir nomes, adjetivos e verbos.   

No que diz respeito à Matemática sendo uma das mais antigas disciplinas escolares tem, 

uma linguagem que nos permite elaborar uma compreensão e representação do mundo da 

ciência. É um instrumento que proporciona formas de agir sobre ele para resolver problemas 

que se nos deparam e de prever e controlar os resultados da ação que realizamos (Ponte et al, 

2007, p.2). Nesta disciplina os alunos realizavam adições, subtrações, multiplicações e divisões, 

mas por vezes com alguma dificuldade, devido à não memorização da tabuada da multiplicação 

(apenas quatro crianças já a dominavam). Comparavam e ordenavam unidades de medida e 

apresentavam algumas dificuldades na resolução de problemas.   

Pela exigência que é necessária em ambas as disciplinas referidas anteriormente, foi 

necessário criar medidas de promoção para o sucesso escolar. Deste modo, definiram-se dois 

grupos. O grupo um tinha apoio diário e o grupo dois apenas tinha duas horas semanais, sendo 

uma hora para a Matemática e outra para o Português. O primeiro grupo, funcionava para os 

alunos que, na turma, apresentassem maiores dificuldades na aprendizagem. O segundo grupo 

servia para os alunos com classificação de “Bom” tentarem atingir o “Muito Bom” e as de 

“Suficiente” tentarem chegar ao “Bom”. O trabalho com estes grupos era realizado pelo 

professor destacado na escola para desenvolver este projeto de homogeneidade relativa. Para 

além destas duas disciplinas existem outras, não menos importantes, que são lecionadas ao 

longo do ano.  

O Estudo do Meio é uma área para a qual concorrem conceitos e métodos de várias 

disciplinas científicas (…) procurando-se, assim, contribuir para a compreensão progressiva das 

inter-relações entre a Natureza e a Sociedade. Por outro lado, o Estudo do Meio está na 

interseção de todas as outras áreas do programa, podendo ser motivo e motor para a 

aprendizagem nessa área, (ME, 2004). Nesta disciplina, os alunos reconheciam e registavam 

estados do tempo, identificavam várias plantas e animais mais comuns e sabiam conversar 



 

50 

 

acerca deles. Identificavam e enumeravam várias profissões e algumas das funções que essas 

profissões desempenhavam. 

As expressões artísticas, são também de extrema importância e são lecionadas na escola 

pelo professor titular. Integram a área de Expressão Plástica, Musical e Dramática.   

No que diz respeito à Expressão Plástica é uma disciplina que proporciona à criança um 

meio para exprimir os seus sentimentos, experiências, desejos, ideias e curiosidades, sendo 

fundamental no 1.ºciclo. É importante que a criança se expresse de uma forma pessoal, não se 

sinta inibida ou constrangida, mas que exteriorize as suas emoções livremente.   

Os alunos revelavam gosto e interesse pela modelagem, pintura, origami, recorte, 

colagem, tecelagem e costura. A maioria das crianças possuía uma boa motricidade fina e 

grossa, quer ao manejar o lápis e o pincel quer ao manipular a tesoura e o tear. Quando 

realizavam atividades de costura apresentavam maiores dificuldades ao pegar na agulha, 

necessitando da ajuda de um adulto para a realização correta da tarefa.   

A disciplina de Expressão Musical, contribui de inúmeras formas para o 

desenvolvimento da criança, pois as atividades musicais oferecem inúmeras oportunidades para 

que a criança aperfeiçoe a sua habilidade motora e aprenda a controlar os seus músculos.  

Segundo Veríssimo (2012, p.14) o ritmo, por exemplo, tem um papel importante na formação 

e equilíbrio do sistema nervoso. Isto porque toda a expressão musical ativa e age sobre a mente, 

favorecendo a descarga emocional, a reação motora e aliviando as tensões. Qualquer 

movimento adaptado a um ritmo é resultado de um conjunto completo (e complexo) de 

atividades coordenadas.   

No geral, as crianças apresentavam gosto em reproduzir pequenas melodias e entoar 

canções com alguns gestos. Mostravam alguma dificuldade a nível do ritmo das músicas não 

conseguindo acompanhar uma música no tempo certo. Sabiam o nome dos instrumentos, mas 

mostravam dificuldade em manuseá-los.  

A Expressão Dramática tem como objetivo o desenvolvimento da criança na sua 

totalidade favorecendo, o desenvolvimento de uma aprendizagem (cognitiva, afetiva, sensorial, 

motora e estética). Pretende dar à criança a oportunidade de se exprimir e de adquirir, através 

da expressão, a disciplina do corpo, da voz e da emoção. Integrada na área de expressão é 

considerada uma ferramenta para a descoberta de si e do outro, da afirmação de si próprio na 

relação com os outros, de forma a conseguir apropriar as situações ao meio social.   

Nesta disciplina as crianças representavam facilmente através da mímica, apresentavam 

dificuldades de improvisação e eram inibidas no que tocava à apresentação de teatros. 

Manipulavam facilmente fantoches e conseguiam imitar corretamente.  
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Outra das expressões presentes no horário dos alunos é a Expressão Físico-Motora que 

tem como finalidade desenvolver competências físico-motoras e psico-motoras nas crianças, 

com o auxílio e manuseamento de materiais variados e adequados. Ao brincar, jogar, imitar, 

criar ritmos e movimentos, as crianças adquirem de forma harmoniosa o conhecimento do seu 

corpo e do seu movimento.  

A turma conseguia de uma forma geral respeitar as regras dos jogos e esperar pela sua 

vez, contudo apresentava dificuldades em estar quieta e atenta aquando da explicação dos jogos. 

As crianças mostravam alguma facilidade em apresentar coreografias.   

A Educação para a Cidadania visa contribuir para a formação de pessoas responsáveis, 

autónomas, solidárias, que conhecem e exercem os seus direitos e deveres em diálogo e no 

respeito pelos outros, com espírito democrático, pluralista, crítico e criativo, tendo como 

referência os valores dos direitos humanos. Esta disciplina contribui para a formação das 

crianças tornando-as pessoas mais responsáveis, autónomas e solidárias. Tal como em todas as 

outras áreas, esta em especial, assenta no reconhecimento da criança como sujeito e agente do 

processo educativo, cuja identidade única se constrói em interação social, influenciada pelo 

meio que a rodeia.  

 A turma mostrava valores e atitudes adequados à sua idade, demonstrando interajuda 

e sociabilização para com as outras crianças. No que concerne ao comportamento, eram alunos 

capazes de cumprir as regras estabelecidas, respeitavam o outro e sabiam ouvir, no entanto eram 

muito conversadores. A nível de responsabilidade existiam pequenas lacunas referentes à 

realização dos trabalhos de casa atendendo a que nem todas as crianças os executavam e não 

traziam os recados assinados pelos encarregados de educação. 

O Apoio ao Estudo era uma disciplina lecionada pelo professor de apoio, cujo objetivo 

era ajudar os alunos na criação de métodos de estudo e de trabalho, visando prioritariamente o 

reforço do apoio nas disciplinas de Português e de Matemática. Esta disciplina pretendia ainda 

ensinar os alunos a estudar. Os resultados foram positivos, na medida em que as crianças 

mostraram uma melhor compreensão dos conteúdos.  

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

(tabela 5), obtendo também nelas boas classificações.  

Segundo Alves (2010, p.45) as AEC  

surgiram como necessidade de corresponder ao conceito de escola a 

tempo inteiro (ETI), promovendo um maior desenvolvimento pessoal e 

social dos alunos e procurando dar também resposta a uma necessidade 

premente dos pais ou a ocupação dos filhos que, na sua maioria, 

trabalham a tempo inteiro, muitas das vezes excedendo o horário 

estipulado por lei, devido a carências do agregado familiar. 
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Segundo o mesmo autor o Ministério da Educação considera actividades de 

enriquecimento curricular no 1º ciclo do ensino básico as que incidam nos domínios desportivo, 

artístico, científico, tecnológico e das tecnologias da informação e comunicação, de ligação da 

escola com o meio, de solidariedade e voluntariado e da dimensão europeia da educação (…). 

Atualmente as AEC são lecionadas por professores nas Escolas do Ensino Básico – 1.º 

CEB respeitando os planos de atividades da Escola e os projetos curriculares de turma, bem 

como o Regulamento Interno. 

Na Escola do Bonfim, existiam as seguintes atividades: artes plásticas, atividade física 

e desportiva, dança, música e teatro, explorar/experimentar e mundo digital. Na tabela 5 

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.  

Tabela 5. Atividades de Enriquecimento Curricular. 
 

Fonte: Dados fornecidos pela docente cooperante. 
 

A obtenção de dados quanto à aprendizagem dos alunos nas várias disciplinas implica 

realizar uma avaliação. Para Santos & Gomes (2006, p.12), a avaliação é acima de tudo um 

acto de comunicação interpessoal e intencional, uma interacção entre pessoas e objectos de 

avaliação, que decorre num dado contexto social, e que simultaneamente é por ele 

determinado. 

Noizet e Caverni (1985, p.9) defendem que, 

 na sua acepção mais ampla, o termo avaliação designa o acto pelo qual 

a propósito de um acontecimento, de um indivíduo ou de um objecto, 

emitimos um juízo reportando-nos a um (ou vários) critérios, quaisquer 

que sejam, aliás, esse(s) critério(s) e o objecto do juízo. 

 

Nas escolas, tem obrigatoriamente de haver, uma avaliação individualizada e 

diversificada. O principal objetivo desta avaliação é garantir o sucesso de todos os alunos, tendo 

em conta as caraterísticas de cada um. Desta forma, avalia-se o domínio afetivo e cognitivo de 

forma a ser possível a criação de programas de apoio para os alunos que apresentem maiores 

dificuldades. Os alunos desta turma foram avaliados através da observação direta, registos do 

aluno, fichas de trabalho, comportamento, assiduidade, pontualidade e avaliação sumativa.  

 

Atividades de enriquecimento curricular 
Mundo Digital 5 

Atividade Física 9 
Artes Plásticas 7 

Explorar/Experimentar 6 
Dança, Música e Teatro 4 
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Constata-se, através do gráfico 8, que a classificação geral da turma, no final do 3.º 

período, do ano letivo 2016/2017, foi de “Bom”. 
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Gráfico  8. Classificações finais do 3º período.  
Fonte: Dados fornecidos pela docente cooperante. 
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Capítulo II  
Descrição do Processo da Prática de Ensino Supervisionada  
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1. A Prática de Ensino Supervisionada  

Com a publicação da Lei de Bases do Sistema Educativo (Lei n.º 46/86, de 14 de outubro), 

determinou-se que a formação de educadores de infância e de professores do 1.º CEB se 

realizasse em escolas superiores de educação e em universidades. Consequentemente, estes 

estabelecimentos assumiram a formação dos docentes da educação pré-escolar e 1º CEB. 

Posteriormente à publicação houve alterações introduzidas à LBSE, em que se referia que 

apenas aqueles que obtivessem a licenciatura é que teriam a habilitação mínima para a (…) 

docência na Educação Pré-Escolar e no 1.º CEB, estabelecendo as condições para a criação de 

uma carreira única dos educadores e professores dos ensinos básico e secundário (Lei n.º 115/97, 

de 19 de setembro de 1997). 

Com o Processo de Bolonha e com a estruturação do ensino superior em três ciclos passou 

a ser necessário adquirir o grau de mestre, para se poder lecionar (Lei n.º 38/2007, de 22 de 

fevereiro de 2007), com o intuito de assegurar um melhor ajustamento entre a oferta de formação 

e as necessidades efetivas do sistema educativo. 

Em Portugal, o decreto-lei n.º 43/2007, de 22 de fevereiro, visou na delimitação dos 

domínios de habilitação para a docência (…) uma maior abrangência de níveis e ciclos de ensino 

(Diário da República, 38, I Série, 2007, p.1320). Deste modo, alargaram-se a partir do ano letivo 

de 2007- 2008, os domínios de habilitação do docente generalista que passaram, assim, a incluir 

a habilitação conjunta para a Educação Pré-Escolar e para o 1.º Ciclo do Ensino Básico, com o 

objetivo de formar docentes que possuam rigor e saber científico, articulando estes dois níveis de 

ensino. Assim, pretende-se que estes mestrados integrem saberes que se mobilizem, de modo 

crítico e reflexivo, para a prática nestes dois contextos. 

O mesmo decreto-lei, identificou, ainda, algumas componentes de formação a incluir 

nestes ciclos de estudos, das quais se destaca a (…) a prática de ensino supervisionada na escola 

(estágio), devendo proporcionar aos formandos experiências de planificação, ensino e avaliação 

e neles promover uma postura crítica e reflexiva em relação aos desafios, processos e 

desempenhos do quotidiano profissional (DR., 38, I Série, 2007, p.1324).  

A Prática de Ensino Supervisionada é reveladora de uma mudança conceptual em que 

passou a ser necessário levar os futuros educadores e professores a transformarem os saberes em 

conhecimentos profissionais, conseguindo mobilizá-los para a sua prática educativa. 

Na literatura, a PES possui diferentes definições. Optou-se por apresentar significados 

diferentes de acordo com dois autores, Formosinho & Niza (2001, s/p).  Oliveira (2016, p.53) 

define a PES como a 

componente intencional da formação de professores cuja finalidade 

explícita é iniciar os alunos no mundo da prática profissional docente. 
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É a fase de prática docente acompanhada, orientada e refletida que 

serve para proporcionar ao futuro professor uma prática de 

desempenho docente global, em contexto real que permita 

desenvolver as competências e atitudes necessárias para um 

desempenho consciente, responsável e eficaz destacando a 

importância do primeiro momento formal para o progresso da 

profissão. 

 

De acordo com Formosinho & Niza (2001, s/p), a prática pedagógica visa (...) a 

compreensão das problemáticas emergentes da ação docente nos respetivos contextos e estimula 

e exercita a criação de hábitos de reflexão sobre a atividade docente, bem como a sedimentação 

de atitudes de cooperação com os pares e de colaboração com outros atores sociais e educativos. 

Em termos gerais, a PES é reconhecida como a primeira fase do desenvolvimento 

profissional e é vista por estes autores como a primeira experiência vivida pelos estudantes, 

realçando esta prática como algo integrante do processo de desenvolvimento profissional. 

Tal como reitera Canário (2000, p.32) a escola é um lugar onde os professores aprendem 

a profissão. Destina-se, portanto, a preparar os alunos para a realidade docente onde irão mostrar 

e apresentar técnicas de ensino, numa perspetiva de realização de atividades promotoras, com 

vista a obter práticas pedagógicas exequíveis e eficazes.  

Pode entender-se que o objetivo principal da prática é segundo Figueira (2017, p.59) a 

aquisição do conhecimento profissional e a experiência de aprendizagem e formação. 

O Guia de Funcionamento da Unidade Curricular da ESECD (2016/2017) define alguns 

objetivos dos quais se citam como principais: 

• Conhecer o contexto educativo e o grupo de crianças; 

• Saber observar sistematicamente o comportamento da criança e dos grupos em 

situações de interação social e em diferentes contextos de aprendizagem, refletindo 

sobre eles; 

• Desenvolver a competência de saber aplicar os conhecimentos e a capacidade de 

compreensão e de resolução de problemas em situações novas e não familiares, em 

contextos alargados e multidisciplinares; 

• Colaborar na conceção e desenvolvimento do currículo de educação através da 

planificação, organização e avaliação do ambiente educativo, bem como das 

atividades e projetos curriculares, com vista à construção de aprendizagens 

integradas; 

• Desenvolver práticas de ensino supervisionadas fundamentadas científica e 

pedagogicamente, que permitam aprendizagens significativas e estáveis; 
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• Avaliar, de acordo com uma perspetiva formativa, a sua intervenção, o ambiente e 

os processos educativos adotados, bem como o desenvolvimento e as aprendizagens 

de cada criança e do grupo; 

Neste sentido destaca-se o valor da PES enquanto componente de análise de reflexão do 

futuro educador/professor e enquanto lugar de articulação entre a experiência e a reflexão sobre 

a experiência. De acordo com Perrenoud (1997 citado por Figueira, 2017, p.66) a prática reflexiva 

exige (…) a capacidade de fazer o estudante evoluir nos seus atos profissionais e completar os 

saberes e saber-fazer através da experiência e dos problemas com que se vai deparando, 

teorizando ele mesmo a prática, com o objetivo de formar educadores suscetíveis de se tornarem 

práticos reflexivos. 

Assim, a PES é muito importante uma vez que contribui para a formação pessoal e 

profissional do aluno estagiário, na medida em que lhe permite, enquanto estudante, aplicar 

conhecimentos relativos aos conteúdos e às estratégias, de uma forma rigorosa e competente, 

contribuindo para um bom processo de ensino-aprendizagem das crianças. Por outro lado, 

proporciona também momentos de convívio e de aprendizagem constantes, quer com 

educadores/professores cooperantes, quer com colegas e alunos, que são também muito 

importantes para o equilíbrio social e pessoal do futuro professor. 

As práticas pedagógicas realizadas pelos estagiários são orientadas e supervisionadas por 

educadores ou professores cooperantes que, nas primeiras semanas, lhes permitem observar o 

grupo/turma. Reis (2001, p. 12) refere a este respeito que a observação de aulas/sessões permite 

aceder, entre outros aspetos, às estratégias e metodologias de ensino utilizadas, às atividades 

educativas realizadas, ao currículo implementado e às interações estabelecidas entre professor 

e aluno.  

O tempo de observação é para o futuro educador/professor imprescindível, em primeiro 

lugar, porque lhe permite observar o que as crianças fazem, dizem e como interagem e aprendem, 

constituindo uma estratégia fundamental de recolha de informação (ME., 2016, p.13) e, em 

segundo lugar, porque o aluno estagiário consegue conhecer a instituição, a sala de aula, as 

rotinas, os horários das crianças possibilitando-lhe uma melhor adaptação. 

Compreender a criança no seu contexto implica selecionar e utilizar diferentes formas e 

meios de observação e registo, que permitam vê-la sob vários ângulos e situar essa “visão” no 

desenvolvimento do seu processo de aprendizagem (ME., 2016, p.14). 

 Após a observação e para que os alunos estagiários orientem o seu ensino, é fundamental 

que desenvolvam um trabalho de planificação com diversos níveis de abrangência, onde devem 

seguir-se por linhas orientadoras definidas por diversos documentos, de acordo com o contexto 

educativo onde a ação é desenvolvida. 
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Especificando o nosso estágio, foi feita uma observação em ambos os ciclos de ensino e, 

posteriormente, foi-nos pedida a realização de planificações diárias, tendo por base uma grelha 

com objetivos, conteúdos, recursos a utilizar, tipo de avaliação (direta ou indireta) e processo de 

operacionalização onde, detalhadamente, descrevíamos as atividades a realizar naquele dia. 

 Vaz (2011, p. 16) reitera que o acto de planificar estimula no professor capacidades de 

estruturação e de descoberta de diferentes estratégias nos contextos sócio-educativos, 

proporcionando-lhe experiências de aprendizagem significativas e integradoras de acordo com 

os seus interesses e necessidades, assim como, oferecer continuidade ao processo de ensino – 

aprendizagem.  

De acordo com Barroso (2013, p.17) existem três tipos de planificação:  a planificação de 

curto prazo, a planificação de médio prazo e a planificação de longo prazo. No estágio, as 

planificações realizadas foram de curto prazo.  

Para o referido autor este tipo de planificação é mais específico, descritivo e pessoal, uma 

vez que é o que está mais perto da operacionalização. Ao contrário das outras planificações, esta 

é dirigida para o grupo/turma tendo de estar adaptada às caraterísticas do mesmo. Este será o tipo 

de planificação onde melhor se percebe o modo como o professor encara o processo ensino-

aprendizagem, onde estão plasmadas todas as estratégias e atividades a desenvolver com os 

alunos durante a aula. Este plano funciona como um guião de aula, onde o professor define, os 

conteúdos, as competências o que pretende desenvolver, as várias atividades e a distribuição do 

tempo para a realização de diferentes tarefas. O que melhor carateriza este tipo de planificação 

é a sua flexibilidade, podendo ser possível alterar o que está planeado a qualquer momento. 

Após a realização das atividades planificadas é necessário que o aluno estagiário faça uma 

autoavaliação da aula lecionada, de modo a refletir sobre as suas práticas. Assim, deverá entender 

se a aula foi compreendida por todos os alunos, se precisaria de ter alterado alguma coisa no seu 

discurso, se o método utilizado foi eficaz ou se para a próxima exposição, o deva alterar, entre 

outros parâmetros que condicionam o desenvolvimento das aulas.  

Conclui-se este ponto referindo que, nenhum educador/professor nasce a saber tudo nem 

nunca atingirá um conhecimento completo, contudo, com o tempo vai-se completando, primeiro 

enquanto estagiário, através de práticas pedagógicas que o ajudam a inserir-se no mundo do 

ensino e, após a formação, através do conhecimento permanente, seja  

pela troca de experiências com os mais experientes, seja pelo desejo da 

construção de novos saberes, pela própria reflexão de suas posturas 

pedagógicas, ou ainda pelo aprender a ensinar diante do 

questionamento de sua própria prática docente, enfim, a construção do 

conhecimento do professor deve caminhar junto à reflexão e a 

autocrítica (Demo, 2004, citado por Souza, 2007, p.140). 
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1.1. Contexto institucional  

 O curso de mestrado foi alterado, tal como refere o decreto-lei nº 79/2014, de 14 de maio 

através do aumento da duração dos mestrados em Educação Pré-Escolar e em Ensino do 1.º 

Ciclo do Ensino Básico de dois para três semestres, o aumento da duração do mestrado conjunto 

em Educação Pré-Escolar e Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico de três para quatro semestres 

e a fixação em quatro semestres da duração dos restantes mestrados, contrariamente ao que 

ocorria em anos anteriores (até ao ano de 2015/2016). Assim, passou a ter a duração de dois anos 

em vez de um ano e meio. 

Efetivamente, após a alteração do curso de Mestrado em Educação Pré-Escolar e 1º Ciclo 

do Ensino Básico, alargaram-se o número de semestres (4 em vez de 3) e foram adicionadas 

disciplinas no plano curricular, de modo a obter uma formação mais completa para os futuros 

educadores/professores.  

Com estas alterações, a PES, no ano de 2016/2017, passou a ser lecionada no 2º ano de 

Mestrado, subdividindo-se em dois semestres. Sendo que no 1º semestre os alunos estagiam no 

pré-escolar e no 2º semestre no 1º CEB. Esta prática ocorre no período final da formação dos 

estudantes para a obtenção da habilitação profissional necessária ao exercício da profissão 

docente. No início de cada semestre é feita uma reunião entre os professores responsáveis pela 

disciplina de PES e os alunos do último ano. Esta reunião serve para seriar os grupos de estágio 

e os estabelecimentos onde o mesmo irá decorrer. Os estabelecimentos de ensino são escolhidos 

de acordo com os protocolos que existem com o IPG. Após a reunião, os alunos vão para um 

estabelecimento de ensino durante 4 meses e são acompanhados, diariamente, por um 

educador/professor cooperante e supervisionados semanalmente pelos professores responsáveis 

da unidade curricular. 

Especificando este ano letivo, durante o 1º semestre estivemos no Jardim de Infância de 

Lameirinhas com a cooperação da educadora Amélia Grilo e supervisão da professora Filomena 

Velho e durante o 2º semestre na Escola Básica do Bonfim com a cooperação da professora 

Margarida Cardoso e supervisão das professoras Elisabete Brito, Florbela Antunes e Urbana 

Cordeiro. 

Relativamente à PES I, esta foi realizada com uma colega de estágio, entre o dia 9 de 

outubro de 2016 e o dia 25 de janeiro de 2017. Durante este estágio deslocávamo-nos ao 

estabelecimento três dias por semana (de segunda-feira a quarta-feira), entre as 9h00 e as 16h00, 

com pausa para almoço das 12h00 às 14h00. 

No que diz respeito à PES II, a ida à instituição foi também três dias por semana (segunda, 

terça e quarta), entre as 9h00 e as 16h15, com pausa para almoço das 12h15 e as 14h00. O estágio 
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decorreu de 20 de fevereiro de 2017 a 21 de junho de 2017. Neste ciclo de ensino as regências 

eram alternadas entre as duas estagiárias, ou seja, cada estagiária regia uma semana. 

 Tanto na PES I como na PES II as primeiras semanas de estágio foram de observação e 

as restantes de prática de ensino. 

No final da realização da PES é elaborado o Relatório de Estágio Profissional, sendo este, 

um instrumento que reflete a observação, a planificação e a reflexão daquilo que o formando pôde 

vivenciar durante o período de estágio. 

2. Experiências de ensino e aprendizagem  

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

De acordo com as ME (2016) a educação pré-escolar é considerada a primeira etapa da 

educação básica no processo de educação ao longo da vida. Como tal, o educador deve ter uma 

intencionalidade, que implique uma reflexão relativamente às finalidades das suas práticas 

pedagógicas. Esta reflexão assenta num ciclo interativo – observar, planear, agir, avaliar – apoia-

do em diferentes formas de registo e de documentação, que permitem ao/à educador/a tomar 

decisões sobre a prática e adequá-la às características de cada criança, do grupo e do contexto 

social em que trabalha (ME., 2016, p.5). 

É fundamental que o educador desenvolva as suas práticas tendo como linhas orientadoras 

os documentos oficiais, não esquecendo a intencionalidade educativa. Um plano curricular, 

assenta na aprendizagem e no desenvolvimento da criança, uma vez que o educador tem de ser 

capaz de responder adequadamente à diversidade do grupo de crianças com que está a trabalhar, 

tem de ser conhecedor das Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar e tem de utilizar 

estratégias que fundamentem o desenvolvimento do currículo nos processos de ensino e 

aprendizagem das crianças (ME., 2016, p.5). 

As planificações que o educador realiza na sua prática devem ser orientadas pela Lei de 

Bases do Sistema Educativo, com vista ao desenvolvimento das capacidades e potencialidades 

das crianças, nos domínios afetivo, moral e social e pelas OCEPE que apresentam um combinado 

de orientações definidas pelo Ministério da Educação.  

No ano de 2016 as OCEPE sofreram algumas alterações permanecendo, contudo, na 

continuidade da versão de 1997 de forma a contribuir para a qualidade da ação pedagógica na 

educação pré-escolar e continuando a ser uma referência para a construção e gestão do currículo 

neste nível educativo. 

Este documento organiza-se em três secções sendo elas: fundamentos e princípios da 

pedagogia para a infância, intencionalidade educativa, organização do ambiente educativo e as 

áreas de conteúdo (ME., 2016, p.6). Com a revisão deste documento surgem três grandes áreas 
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de conteúdo, todavia reforça-se a perspetiva integradora de todas elas, de forma a fomentar a 

construção globalizante e integrada do conhecimento de cada criança. 

As áreas de conteúdo são, segundo as ME (2016): a área de Formação Pessoal e Social 

(aprendizagem de atitudes e valores, contribuindo para a sua integração no meio, a construção da 

sua identidade e autoestima), a área de Expressão e Comunicação (aprendizagem através da 

utilização do corpo e da exploração de diferente materiais, tomando consciência de si própria e 

da relação com os outros) e a área do Conhecimento do Mundo (curiosidade natural da criança e 

o seu desejo de saber, proporcionando aprendizagens significativas). 

Ao longo da prática pedagógica as atividades planificadas tinham um encadeamento e 

eram conversadas com as crianças de forma a que também elas fizessem parte da sua própria 

aprendizagem, indo assim de encontro ao preconizado pelas ME (2016, p.39) que referem que a 

participação das crianças na vida do grupo permite-lhes tomar iniciativas e assumir 

responsabilidades, exprimir as suas opiniões e confrontá-las com as dos outros. À medida que 

estas atividades eram proporcionadas, as crianças compreendiam o porquê da sua realização.  Por 

isso, ao nível das tarefas propostas, era o grupo que estava a ser estimulado para ser ele próprio a 

planificar e a explicar o porquê das atividades que iam sendo realizadas promovendo, assim, a 

apropriação do processo de desenvolvimento da metodologia científica nas suas diferentes etapas 

como: questionar hipóteses, prever como encontrar respostas, experimentar e recolher 

informação, organizar e analisar a informação para chegar a conclusões e comunica-las (ME., 

2016, p.86).  

O apoio do educador é imprescindível neste processo pois, progressivamente, a criança 

vai ser capaz e compreender a necessidade de construir noções rigorosas e, ao longo do tempo, 

ela começa por se questionar, procurando perceber o mundo em que vive. 

Seguidamente apresentar-se-ão as áreas de conteúdo trabalhadas, referenciando para cada 

uma delas um exemplo de atividade planificada e efetuada ao longo da PES I. 

  

2.1.1. Área de Formação Pessoal e Social  

 A Formação Pessoal e Social é considerada uma área transversal,  

pois tendo conteúdos e intencionalidade próprios, está presente em todo 

o trabalho educativo realizado no jardim de infância. Esta área incide 

no desenvolvimento de atitudes, disposições e valores, que permitam às 

crianças continuar a aprender com sucesso e a tornarem-se cidadãos 

autónomos, conscientes e solidários (ME., 2016, p.69).  
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Tal como referem as ME (2016, p.34) dada a transversalidade da área de Formação 

Pessoal e Social, diversas aprendizagens enunciadas nesta área são retomadas noutras áreas, 

entendendo-se essas aprendizagens como correspondendo a um processo progressivo. 

 Ao longo da PES foram várias as atividades realizadas que se enquadravam nesta área 

permitindo à criança o reconhecimento como sujeito e agente do processo educativo.  

Os contextos em que ela vive e as relações que mantém com os outros, permitem-lhe 

tomar consciência da sua identidade. Através da convivência, a criança desenvolve a autonomia 

e atribui valor às suas atitudes e comportamentos. No decorrer do estágio, e de acordo com as 

atividades proporcionadas, as crianças tiveram a oportunidade de desenvolver valores, atitudes, 

respeito, partilha e cooperação com os outros.  

Uma das atividades realizadas com o objetivo da criança construir a sua identidade e autoestima 

e, simultaneamente, reconhecer o que tem em comum e o que a distingue de outros, foi trabalhar 

a atividade de identidade de género (apêndice 1), na medida em que  

ser menino ou menina é um aspeto central na construção da identidade 

(…). As crianças em idade pré-escolar vão assumindo comportamentos 

conformes com as expetativas culturais sobre o que é apropriado fazer 

enquanto membro de um ou de outro grupo, manifestando estereótipos 

culturais referentes aos homens e às mulheres (ME., 2016, p.34).  

 

 Com o intuito de trabalharmos esta problemática, iniciámos o dia apresentando uma 

história adaptada, com base no livro Sexualidade infantil de Esther de La Paz Lopez, através de 

fantoches.  

Seguidamente, e de forma a compreender se os conceitos foram interiorizados, 

entregámos a cada criança uma folha de registo, para que identificassem a menina e o menino, 

colorissem e pintassem as suas roupas e, finalmente, recortassem e colassem as peças de roupa 

no respetivo género.  

Após esta tarefa colocámos papel de cenário no chão com o intuito das crianças fazerem 

o contorno do seu corpo. Assim, em grupos de dois, enquanto uma criança se deitava no papel de 

cenário a outra contornava o seu corpo (figura 27). 

Depois de todas terem os seus corpos contornados, cada criança decorou o seu, numa 

primeira fase, desenhando as partes do corpo que considerava importantes (olhos, nariz, boca 

entre outros) e, numa segunda fase “vestindo” o resto do corpo com tecido. 
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Figura  28. Exposição da atividade de identidade de género.  
Fonte: Própria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Finalmente, expusemos, juntamente com as crianças, os trabalhos realizados por baixo do 

cabide de cada uma (figura 28). Esta atividade demorou dois dias a ser executada. Os objetivos 

definidos foram cumpridos e entendidos pelas crianças, indo de encontro ao defendido por 

Tavares (2015, p. 30) ao referir que durante a infância a distinção entre os sexos remete para a 

prevalência, no pensamento da criança, de duas categorias básicas (binárias): a dos homens e a 

das mulheres, categorias essas diretamente ligadas a um processo prévio de categorização social 

que teve como fundamento as diferenças físicas aparentes entre os sexos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2. Área da Expressão e Comunicação   
 

A área de Expressão e Comunicação é entendida como a área básica, uma vez que 

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

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

diferentes domínios, é precedida de uma introdução que fundamenta a inclusão e articulação 

desses domínios (ME., 2016, p.6).  

Figura  27. Identidade de género.  
Fonte: Própria. 
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Figura  29. Jogo "acerta no alvo".  
Fonte: Própria. 

Esta área inclui o domínio da educação física, artística, linguagem oral e abordagem à 

escrita e o domínio da matemática. É uma área que integra as aprendizagens relacionadas com o 

desenvolvimento psicomotor e simbólico permitindo à criança apropriar-se das diferentes formas 

de linguagem.  

2.1.2.1. Domínio da Educação Física  

Segundo as ME (2016, p.44) a Educação Física possibilita à criança, aprender a 

coordenar, alterar e diferenciar melhor os seus movimentos, através do controlo do equilíbrio, 

ritmo, tempo de reação, de forma a desenvolver e aperfeiçoar as suas capacidades motoras em 

situações lúdicas, de expressão, comunicação e interação com outros. 

Os jogos com regras (apêndice 2), progressivamente mais complexas, são, ainda, 

ocasiões de desenvolvimento da coordenação motora e de socialização, de compreensão e 

aceitação das regras e de alargamento da linguagem, proporcionando, ainda, uma atividade 

agradável que dá prazer às crianças (ME., 2016, p.44). 

Neste contexto, ao longo da PES I fizemos vários jogos relacionados com esta área, dando 

sempre a possibilidade de todas as crianças poderem participar, incutindo sempre o respeito e 

estando atentas às habilidades motoras e capacidades de cada uma. São exemplo de jogos: o “jogo 

dos peixes” ou “acerta o alvo” (figura 29).  

Tal como as ME preconizam cabe  

ao/à educadora não permitir situações de exclusão e dialogar com as 

crianças sobre as competências motoras de cada uma, o modo como 

podem ser mobilizadas num trabalho de equipa, que permita também a 

interajuda entre os que são mais e menos capazes, tirando partido de 

situações que contribuem para a aceitação da diferença e a cooperação 

entre crianças (ME., 2016, p.45). 
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2.1.2.1. Domínio da Educação Artística  

 Atualmente tem sido objeto de interesse, investigação e estudo o desenvolvimento do ser 

humano através da educação artística, uma vez que permite a expressão de sentimentos e a 

compreensão que a criança tem sobre o mundo.  

Segundo Jardim (2010, p. 15) 

 em contextos educativos infantis a arte pode contribuir para o 

desenvolvimento afetivo-emocional, para mediar a compreensão da 

criança do seu contexto, para favorecer a sua passagem entre realidade 

e fantasia. A mesma autora refere ainda que a expressividade é uma 

característica essencial do ser humano, salientando que neste processo 

existe o desenvolvimento de dois níveis de atividade: o cognitivo e o 

afetivo. 

 

 Assim, a arte possibilita a compreensão que a criança tem sobre os papéis sociais e sobre 

a sua posição em sociedade. As produções da criança podem referir aspetos da sua família, escola, 

comunidade, ou seja, da sua realidade como ser social. 

Por meio das produções da criança o educador consegue saber quais os seus sentimentos 

relativamente a determinado assunto e, por outro lado, apoia-a nos seus registos e ações passando 

por um diálogo aberto e construtivo que incentive a criança a encontrar formas criativas de 

representar aquilo que pretende, promovendo simultaneamente o desejo de aperfeiçoar e 

melhorar (ME., 2016, p.48). 

  

2.1.2.1.1 Subdomínio das Artes Visuais  

 As ME (2016, p.49) referem que o subdomínio das Artes Visuais são formas de expressão 

artística que incluem a pintura, o desenho, a escultura, a arquitetura, a gravura, a fotografia e 

outras que, sendo fundamentalmente captadas pela visão, podem envolver outros sentidos. 

Assim, o educador deve selecionar criteriosamente o material apropriado, uma vez que, 

por um lado, cada material tem caraterísticas próprias que potenciam, em particular, a 

expressividade e a criatividade da criança e, por outro, possibilita-lhe o registo dos seus 

pensamentos e sentimentos. É através do desenho e da pintura que a criança revela (receio, medo, 

angústia, alegria entre outros), sendo, portanto, uma mais valia para o educador a poder auxiliar 

e compreender.  

Nesta linha de pensamento Godinho e Brito (2010, p.15), referem que a criança até aos 

seis anos centra os seus interesses artísticos essencialmente nos aspectos mais sensoriais e 

manipulativos dos materiais sonoros e plásticos e, gradualmente, nos elementos expressivos que 
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Figura  31. Exposição da atividade das regras de comportamento.  
Fonte: Própria. 

esses materiais assumem. Cardoso e Valsassina (1988, p.17) completam a ideia sublinhando que 

se o desenho da criança chama a nossa atenção sobre criações que não são apenas o reflexo, 

nem do saber, nem da inteligência, mas sobretudo uma tradução dos seus afectos, fica-nos a 

certeza de que há na criança valores essenciais que é preciso descobrir e compreender. 

Em contexto de estágio tentámos que as crianças experimentassem várias técnicas. A 

construção do quadro de comportamento é um exemplo de atividade (apêndice 3), pois nele 

desenvolveram a pintura (para a realização do cenário), a estampagem (das mãos formando um 

caranguejo), o recorte (dos caranguejos) e a colagem (das nozes, da areia e da folha para o 

barquinho) (figura 30).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De referir que a atividade foi muito bem aceite por todas as crianças despertando-lhes a 

curiosidade e a atenção para o cumprimento de regras sempre que algum colega não o fazia. 

Também lhes permitiu a oportunidade de trabalhar variadas técnicas. Este quadro foi exposto 

junto à porta de entrada (figura 31). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclui-se, portanto, que as artes proporcionam à criança uma multiplicidade de meios 

em que é possível experimentar. De acordo com Fawler (2002, citado por Rosa, 2013, p.11) são 

Figura  30. Atividade das regras de comportamento.  
Fonte: Própria. 
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Figura  32. Fantoches da atividade de dramatização. 
Fonte: Própria. 
 

as artes que favorecem a imaginação e o desenvolvimento da originalidade (…) e desempenham 

um papel fundamental na capacidade de nos ensinar a conhecer a nós próprios e aos outros. 

 

2.1.2.1.1 Subdomínio do Jogo Dramático/Teatro  

 Este subdomínio aborda, tal como o subdomínio das artes, as formas de expressão e 

comunicação. A diferença está na forma de expressão, uma vez que nesta área a criança se 

manifesta através do gesto, do movimento do corpo, da expressão facial em representação de 

situações.  

 O jogo simbólico é uma atividade espontânea que a criança realiza com o corpo recriando 

experiências da vida quotidiana, situações imaginárias e utiliza livremente objetos, atribuindo-

lhes múltiplos significados. 

Segundo as ME (2016, p.52) o jogo dramático ou brincar ao “faz de conta” é uma forma 

de jogo simbólico em que a criança assume um papel de outras pessoas, animais ou máquinas ou 

o vive através de um objeto (boneco, marioneta) para representar situações “reais” ou 

imaginárias, e exprimir as suas ideias e sentimentos. 

Verificam-se situações de jogo simbólico quando as crianças brincam livremente. 

Verificámos no decorrer da PES que a casinha das bonecas era o cantinho onde as crianças 

brincavam mais ao faz de conta recriando situações do dia a dia e imitando os adultos. Fragateiro 

(1983, p.13) afirma que brincando, recriando a realidade que é sua, a criança aprende na prática 

a estar ativa e criativamente no seu mundo e no seu tempo. Como diz o ditado ‘a brincar se dizem 

as verdades’ também a brincar possuímos realidades. 

Em contexto de estágio destaca-se a atividade de identidade de género em que realizámos 

a apresentação da história de Esther de La Paz Lopez, através da utilização de fantoches (figura 

32), deixando que as crianças no fim também as pudessem manipular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

69 

 

 As crianças, em geral, gostam de ouvir histórias através de dramatizações e, por esse 

motivo, resolvemos contar esta história com recurso ao fantoche (apêndice 4). No decorrer da 

atividade o grupo esteve atento e interessado demonstrando um grande entusiasmo em manipular 

os fantoches.  

Leenhardt (1974, p.57) salienta que as qualidades educativas desta atividade devem ser 

(…) sempre fonte de aperfeiçoamento: da linguagem da criança, através dos diálogos dos 

bonecos; da precisão do seu gesto e do seu poder evocador, através da animação; da sua 

actividade manual. 

 

2.1.2.1.1 Subdomínio da música  

As ME (2016, p. 54-55) referem que a abordagem à Música no jardim de infância dá 

continuidade às emoções e afetos vividos nestas experiências, contribuindo para o prazer e bem-

estar da criança. 

De facto, as crianças, através da música, aprendem sobre si mesmas e sobre os outros, 

pelo que a música lhe possibilita descobrir as suas qualidades e desenvolver a memória e atenção, 

por isso, as atividades musicais devem ser estimuladas desde cedo.   

Na PES utilizámos a música sempre que as crianças estavam a desempenhar uma tarefa, 

por considerarmos que ouvir música enquanto trabalhavam as ajudaria na concentração e 

criatividade, tendo sentido que, com o tempo, o grupo ficou mais sereno na realização das 

atividades com música de fundo. 

Segundo Kalliopuska e Ruokonen (1986, citado por Verissímo, 2012, p.12) ouvir música 

é semelhante a uma empatia emocional na medida em que o ouvinte deve tentar experimentar 

temporariamente sentimentos estimulados pela música, enquanto mantém simultaneamente a sua 

própria individualidade. 

Para além das sessões de música, que decorriam todas as semanas, com o professor dessa 

área, também ao longo da PES I realizámos várias atividades explorando a música (apêndice 5) 

em contexto de sala de atividades. Depois destacámos as canções trabalhadas para a festa de natal 

(figura 33).  
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O grupo, por meio da canção, interiorizou mais facilmente os conceitos que se pretendiam 

atingir, trabalhou a linguagem e adquiriu novo vocabulário. Este método motiva também a criança 

para a leitura. Veríssimo, (2012, p.12) afirma que a interpretação de uma canção obriga a uma 

identificação e descrição de elementos musicais (audição), à reprodução de motivos e frases 

musicais (interpretação) e, simultaneamente, a escolhas de intencionalidades expressivas 

(criação). O mesmo autor salienta que quando se trabalham as letras das canções, a Expressão 

Musical relaciona-se com a linguagem, pois há a compreensão do que se está a cantar, 

conhecendo novos sons, associando as rimas, conhecendo novas palavras e até mesmo criando 

outras versões de letras para aquela música. Paralelamente Gordon (2000, p. 308) refere que 

cantar, mover-se e ouvir música em tenra idade parece ser benéfico para um bom 

desenvolvimento linguístico, assim como para o desenvolvimento musical. 

Através desta atividade pudemos também trabalhar o ritmo. Santos (2010, citado por 

Veríssimo, 2012, p.14) preconiza que o ritmo tem um papel importante na formação e equilíbrio 

do sistema nervoso. Isto porque toda a Expressão Musical ativa e age sobre a mente, favorecendo 

a descarga emocional, a reação motora e aliviando as tensões. 

 

2.1.2.1.1 Subdomínio da dança 

 A dança promove, de acordo com as ME (2016, p.57), o desenvolvimento da criatividade, 

a aprendizagem cooperada, a partilha, o respeito pelas ideias, o espaço e o tempo do outro, e 

ainda, a consciência de pertença ao grupo.  

 De acordo com Batalha (2004, citado por Gouveia, 2014, p.42) dançar significa encontrar 

a magia que existe dentro de cada indivíduo, por isso mesmo, e consequentemente como tal, a 

ênfase da aula deverá estar no surgir do movimento de dentro para fora. Já que o mais importante 

não é ensinar o conceito de movimento, mas levar as crianças a descobri-lo e a saber recriá-lo. 

Figura  33. Interpretação da música "O Peixinho vai nadando".  
Fonte: Própria. 
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Cabe-nos, por isso, enquanto educadores proporcionar experiências nas quais as crianças 

observem vários tipos de dança e interpretem movimentos dançados. Ao longo do estágio, 

regularmente, ao fim da manhã ou da tarde, pedíamos às crianças, que nos dissessem uma música 

que gostassem de dançar e colocávamo-la com o intuito de dançarem e descontraírem, 

descobrindo sozinhas as suas potencialidades.  

Foram assim várias as atividades que desenvolvemos envolvendo a dança (apêndice 6). 

Contudo, destaca-se a música “o mar enrola na areia” (figura 34). Apesar do grupo ter alguma 

dificuldade em se exprimir, pudemos observar as suas formas de movimento e coordenação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2.2. Domínio da Linguagem Oral e Abordagem à Escrita  

A linguagem oral é a ferramenta que a criança utiliza para poder comunicar com os outros. 

Sim-Sim (1998) refere que a linguagem é o meio através do qual se processam a maior parte das 

interações sociais uma vez que é através dela que o ser humano transfere a informação. 

Na perspetiva desta aurora, a importância da linguagem não carece de justificação (…) 

é impossível imaginar a vida humana sem ela. Através da linguagem recebemos, transportamos 

e armazenamos informação; usámo-la para comunicar, organizar e reorganizar o pensamento 

(Sim-Sim, 1998, p. 19). 

A criança vai adquirindo a linguagem, assimilando as regras da língua da comunidade 

onde está inserida e construindo assim o seu próprio conhecimento. Estas regras dizem respeito 

a domínios específicos como a aquisição de regras fonológicas, de regras sintáticas, 

morfológicas e semânticas e de regras pragmáticas da língua (Sim-Sim, Silva e Nunes, (2008), 

citado por Seixas, 2012, p.21). 

Apesar dessa aprendizagem “natural” da linguagem em contexto informal é função do 

educador criar condições para que as crianças aprendam de modo orientado e intencional. O 

mesmo autor salienta que deve ser o educador a escutar cada criança, comunicar com cada uma e 

Figura  34. Interpretação da dança “o mar enrola na areia”.  
Fonte: Própria. 
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com o grupo, de modo a dar espaço a que cada uma fale, e a fomentar o diálogo, facilitando a 

expressão das crianças e o seu desejo de comunicar. 

Em contexto de estágio utilizámos muito o domínio da linguagem oral, uma vez que todas 

as manhãs conversávamos com as crianças, no cantinho da biblioteca (figura 35).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

O diálogo era também utilizado para transmitir conhecimentos e compreender quais as 

aprendizagens que as crianças já tinham adquirido.  No final de cada dia era ainda estipulado um 

tempo para o grupo apresentar as suas opiniões relativamente às atividades realizadas e ao 

comportamento tido durante as mesmas. A conversa era, por isso, um momento muito importante 

do dia, pois o grupo, ao estabelecer um diálogo, ia adquirindo novos significados e novas 

conotações, melhorando assim o seu vocabulário produzido e compreendido. Quando a criança 

adquire conhecimento lexical, consegue produzir frases mais completas e complexas, obedecendo 

paulatinamente às regras da língua portuguesa. 

Segundo Sim-Sim et al (2008, p.22-23) a conversa é a forma de interação comunicativa 

verbal. Pela conversa, a linguagem transforma-se em ferramenta social para expressarmos 

pedidos e ordens, perguntarmos, exigirmos, negarmos e recusarmos, chantagearmos, mentirmos, 

agradecermos e controlarmos as interações sociais. 

A consciência linguística foi também trabalhada com o grupo, a nível das rimas e 

lengalengas. Destaca-se a atividade com o poema “o Ratinho marinheiro” de Luísa Ducla Soares.   

A razão pela qual escolhemos este livro deveu-se ao estilo e potencialidade da linguagem que esta 

obra transmite. A atividade foi realizada por considerarmos que as crianças devem ter contacto 

com diversos tipos de texto escrito, nomeadamente: com a poesia, levando-as a compreender a 

necessidade e funções que a escrita tem. As ME (2016, p.64) consideram a poesia, como forma 

literária, constitui também um meio de descoberta e de tomada de consciência da língua, para 

além de outros contributos como, por exemplo, a sensibilização estética. 

Figura  35 Momento de conversa. 
Fonte: Própria. 
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Deste modo, imprimimos somente as imagens do livro e pedimos às crianças que nos 

contassem a história através das figuras apresentadas (figura 36).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após as suas interpretações procedemos à leitura do livro e trabalhámos a rima 

(apêndice 7). Estas formas de exploração são importantes para a criança, porque lhe permitem 

refletir e compreender a constituição da língua e a organização dos seus elementos. Estes proces-

sos levam a criança a níveis de análise diferenciados que podem passar pela estrutura das frases, 

pela consciência das palavras enquanto unidades arbitrárias e enquanto elementos que as 

constituem, chegando a segmentos sonoros menores, como as sílabas ou mesmo os fonemas (ME., 

2016, p.64). 

A abordagem à escrita, também se reflete nesta atividade, tal como as ME (2016, p.66) 

referem as histórias (…) recontadas e inventadas pelas crianças, de memória ou a partir de 

imagens, são um meio de abordar o texto que, para além de outras formas de exploração, noutros 

domínios de expressão, suscita o desejo de aprender a ler. 

Para além desta atividade realizámos outras em que, após um tema abordado, o grupo 

tinha de elaborar o “trabalho de registo”. Nesta tarefa, por um lado, a criança registava o que 

adquiria e, por outro, enquanto educadoras, percebíamos se o conteúdo tinha sido ou não 

interiorizado. Registar (…) as regras debatidas em conjunto, o que se pretende fazer ou o que se 

fez, reler e aperfeiçoar (…) são meios de abordar a escrita e a sua funcionalidade. (ME., 2016, 

p.67) 

A criança tem ainda contacto com a escrita quando aprende a escrever o seu nome e 

compara as letras com as do nome do colega. Aprender a escrever o seu nome tem um sentido 

afetivo para a criança, permitindo-lhe fazer comparações entre letras que se repetem noutras 

palavras e aperceber-se de que o seu nome se escreve sempre da mesma maneira (ME., 2016, 

p.70). 

Figura  36. Leitura do livro "O ratinho marinheiro".  
Fonte: Própria. 
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Figura  38. Registo e exposição dos elementos da família. 
Fonte: Própria. 

Relativamente ao grupo, observámos que conseguia distinguir letras de números e 

identificava algumas letras em palavras isoladas. O grupo mostrou também interesse pela forma 

como se escrevia determinada palavra, querendo reproduzi-la copiando a palavra. 

Nestas idades o desenho é visto também como uma forma de escrita, quando a criança o 

utiliza para se expressar. Salienta-se a atividade em que conversámos sobre a família. Após a 

abordagem do tema entregámos a cada criança uma casa onde o grupo tinha de registar os seus 

familiares (figura 37). Através de alguns desenhos o grupo expôs o seu sentimento relativamente 

à sua posição na família.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após o desenho perguntámos à criança quem eram os elementos da família, ao mesmo 

tempo que registávamos no desenho as suas respostas, de forma a que compreendessem que as 

palavras podem ser representadas através da organização de símbolos (letras), na escrita (figura 

38).  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2.3. Domínio da Matemática   
 

Os conceitos matemáticos são descritos nas ME (2016, p. 74) como uma influência 

positiva para as aprendizagens posteriores, pois é nestas idades que a educação matemática pode 

ter o seu maior impacto. Neste domínio valoriza-se a manipulação de objetos de forma a ajudar 

Figura  37. Registo da família.  
Fonte: Própria. 
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o desenvolvimento de conhecimentos matemáticos. Também as rotinas auxiliam a criança a ter 

noção do espaço e do tempo.  

As crianças, nesta fase, para além das noções que vão adquirindo são capazes de ordenar, 

seriar e agrupar objetos. Como tal, é necessário que enquanto educadores promovamos o 

raciocínio matemático e lhes proporcionemos situações para que possam explorar e refletir. É por 

isso necessário realçar o importante papel do educador. Castro & Rodrigues (2008, p.9), 

relativamente a este assunto afirma, que o papel 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 a sua persistência. 

Nesta sequência, o educador  

deverá proporcionar experiências diversificadas e desafiantes, apoiando 

a reflexão das crianças, colocando questões que lhes permitam ir cons-

truindo noções matemáticas e propondo situações problemáticas em 

que as crianças encontrem as suas próprias soluções e as debatam com 

as outras (ME., 2016, p.74). 

 

 O educador ao desenvolver atividades diversificadas, por exemplo através do jogo, 

permite à criança construir conhecimento sem que esta se aperceba. Se manipular determinado 

material entusiasma, reflete, discute e acaba por alcançar o objetivo pretendido, e um sentido de 

conquista próprio da idade.  Neste sentido Correia (1993, p.3) refere que a uma criança não se 

ensina matemática. O que se faz é colocá-la em situações de, por si mesmas, poder construir, ao 

seu nível, as primeiras estruturas lógico-matemática. 

 Ao longo da PES I, realizámos várias atividades com o objetivo de desenvolver conceitos 

relativos ao domínio da matemática, tanto a nível de rotina como também na utilização de jogos 

lúdicos, atividades planeadas para desenvolver o conceito de sequências, formações de conjuntos, 

as cores, entre outros. De entre as atividades destaca-se a atividade em que abordámos o tema da 

família (apêndice 8). 

Para iniciar o tema expusemos várias imagens de famílias (figura 39) e trabalhámos: a 

noção de número (por exemplo: Quantos elementos estão na imagem?  Quantas são mulheres e 

homens? Quantas são crianças? Quantas têm cabelo loiro?), noção de tamanho (por exemplo: 

Quantos são altos e baixos?), noção de volume (por exemplo: Quantos são magros?) e noção de 

espaço (por exemplo: O filho está por cima ou por baixo do pai?).  
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De seguida, fizeram a construção de um tangram em contexto de jogo (apêndice 8).  Para 

tal, distribuímos várias peças desordenadas pelo chão e pedimos para que, à vez, as crianças 

tentassem seriar e ordenar a imagem representada (figura 40).  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

De acordo com as ME (2016, p. 83) se a aquisição de capacidades matemáticas faz parte do 

desenvolvimento da criança, a aprendizagem da matemática assenta não só na apropriação de 

determinadas noções matemáticas, mas também no despertar de interesse e curiosidade levando 

assim a criança a desejar saber mais e a compreender melhor a noções matemáticas. 

 

2.1.3 Área do Conhecimento do Mundo  

A criança, ao se iniciar a educação pré-escolar já traz consigo muitas aquisições, acerca 

do que a rodeia.  

A área do Conhecimento do Mundo  

enraíza-se na curiosidade natural da criança e no seu desejo de saber e 

compreender porquê. Esta sua curiosidade é fomentada e alargada na 

educação pré-escolar através de oportunidades para aprofundar, 

relacionar e comunicar o que já conhece, bem como pelo contacto com 

Figura  39. Atividade da família.  
Fonte: Própria. 

Figura  40. Atividade da família.  
Fonte: Própria. 
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Figura  41. Atividade das profissões (visita aos serviços locais).  
Fonte: Própria. 

novas situações que suscitam a sua curiosidade e o interesse por 

explorar, questionar descobrir e compreender (ME, 2016, p.85). 

 

Esta área é vista pelas ME (2016, p.85) como uma sensibilização às diversas ciências 

naturais e sociais abordadas de modo articulado, mobilizando aprendizagens de todas as outras 

áreas.  

Como já referimos, durante a PES ao abordarmos um tema partíamos sempre daquilo que 

as crianças sabiam das suas conceções prévias, fomentando-lhes a curiosidade e o desejo de saber 

mais, porque tal como referem as ME (2016, p.86), a partir de uma situação ou problema, as 

crianças terão oportunidade de propor explicações, de desenvolver conjeturas e de confrontar 

entre si as suas “teorias” e perspetivas sobre a realidade. 

De todas as atividades realizadas ao longo da PES nesta área destacamos a do tema das 

profissões, tendo realizado uma visita pelo bairro das Lameirinhas (figura 41), de forma a que as 

crianças conhecessem os serviços presentes naquela zona e percebessem as profissões das 

pessoas.  

 

 

  

 

 

 

 
 

 

Segundo as ME (2016, p.88)  

também é importante o desenvolvimento de conhecimentos sobre o 

contexto escolar, não só no que se refere às características do espaço 

físico, mas também aos membros que o integram, os seus papéis e inter-

relações. Podem ainda ser incluídas as características físicas, culturais 

e sociais, da comunidade, tanto em termos mais restritos (rua, bairro, 

localidade), como em termos mais alargados (outras zonas do país, 

outros países).   

 

Para além da saída no contexto de sala, e mantendo-nos no mesmo tema realizámos com 

as crianças um bolo de iogurte escolhendo como profissão o pasteleiro. Nesta atividade as crianças 
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participaram ativamente, colocando os ingredientes para a confeção do bolo (figura 42). Esta 

atividade permitiu a compreensão da profissão de pasteleiro (apêndice 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Experiências de ensino e aprendizagem, desenvolvidas no 1º Ciclo  

A Prática de Ensino Supervisionada II foi realizada na Escola Básica do Bonfim, com a 

professora cooperante Ana Margarida Cardoso, numa turma de 2º ano.  

No primeiro dia fui acompanhada, juntamente com a minha colega de estágio, pela 

professora supervisora Elisabete Brito, à instituição, com o intuito de conhecermos o espaço, o 

pessoal docente e não docente e a turma com que iríamos trabalhar. O primeiro contacto com a 

escola foi muito positivo tanto pelo pessoal docente e não docente, como pela turma. 

No 1º Ciclo, cada área contém um Programa e Metas Curriculares com os conteúdos e 

objetivos a atingir ao longo do ano, a partir dos quais cada professor elabora a sua própria 

planificação, de acordo com aquilo que pretende trabalhar e da forma como o pretende lecionar. 

Cabe a este, de acordo com o uso dos seus conhecimentos científicos, pedagógicos e didáticos, 

adotar os procedimentos metodológicos adequados a uma aprendizagem bem-sucedida dos 

conteúdos, tendo em conta a especificidade de cada disciplina e a sua respetiva articulação com 

as restantes. 

Este estágio organizou-se em dois momentos: o da observação e o da prática pedagógica.   

O primeiro momento ocorreu nas duas primeiras semanas de estágio onde assumimos o 

papel de observadoras. Durante este período tivemos a possibilidade de analisar os 

comportamentos individuais de cada criança, e a forma como a professora lecionava as aulas. O 

segundo momento foi dedicado à prática pedagógica, onde tivemos a oportunidade de aplicar, 

pela primeira vez, os métodos de ensino e assumir o papel de professora.  

Considera-se muito importante que antes da prática pedagógica exista um momento de 

observação, uma vez que, temos a possibilidade de observar os comportamentos de cada criança 

Figura  42. Confeção do bolo de iogurte.  
Fonte: Própria. 
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em ambiente de sala de aula e em contextos diferentes de aprendizagem adotando, posteriormente, 

métodos para poder responder às necessidades de cada uma. Tal como refere Machado (2011, 

p.1)  

o período de observação no estágio é uma atividade de reflexão e 

discussão sobre a prática, propiciando ao formando um contacto inicial 

com a realidade na qual irão atuar. Além disso, tem como objetivo fazer 

com que o futuro professor se aproxime da realidade da sala de aula e 

da escola, examinando, sobretudo o processo ensino-aprendizagem. É 

neste período que cada professor deve ser preparado para encontrar, por 

si mesmo, os comportamentos mais adaptados à sua personalidade e 

mais eficazes para o desempenho da sua função (Andersen, 1973, citado 

por Constantino, 2016, p.14).  

 

Foi durante este momento que pudemos adaptar e compreender a turma, moldando assim 

as práticas pedagógicas.  

Na última semana de observação, foi-nos possível realizar uma aula de Expressão Físico-

Motora e Expressão Artística, com o intuito de ter um primeiro contacto com os alunos e perceber 

as suas reações perante uma nova professora. Estas aulas deram-nos confiança e segurança, tendo 

os alunos cumprido as regras estabelecidas e acompanhado sempre as indicações que iam sendo 

dadas. 

Antes de começar a PES já tínhamos algumas referências de que o estabelecimento era 

bom e a comunidade escolar unida, comprovando-o no fim do mesmo. A professora Ana 

Margarida Cardoso foi sempre muito acessível, mostrando-se disponível para ajudar e 

disponibilizando sempre, todo o material necessário para que pudéssemos lecionar as aulas. 

Após estas semanas de observação iniciámos o estágio onde colocámos em prática as 

planificações que íamos elaborando. A planificação é também fundamental nesta fase para se 

definirem os objetivos a atingir pelos alunos, se escolherem materiais e se selecionarem 

estratégias/atividades a usar com vista à aquisição, aplicação e desenvolvimento de 

conhecimentos, capacidades e competências, num tempo definido (Fernandes, 2014, p.33). 

Apesar de existiram três tipos de planificação: a planificação de longo prazo, médio prazo e curto 

prazo, apenas planificámos a curto prazo semanalmente, com temas pré-estabelecidos pela 

professora cooperante e seguindo sempre a mesma estrutura. A realização das planificações não 

foi uma tarefa difícil, uma vez que já havia bases teóricas e o apoio da professora cooperante. 

Houve também o cuidado de realizar planificações criando a interdisciplinaridade, ou seja, 

fazendo transições entre as diferentes áreas do saber. 
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Sendo que as crianças devem ser os principais agentes das suas aprendizagens, enquanto 

futuro professor, deve adotar-se durante o estágio uma postura orientadora na construção dessas 

aprendizagens, trabalhando com os alunos através de materiais lúdicos e didáticos, por considerar-

se que nestas idades, e neste nível de ensino (2º ano), os mesmos lhes despertam maior atenção. 

Ao longo das aulas houve uma aproximação aos alunos através do diálogo e da afetividade de 

forma a deixá-los à vontade para poderem tirar as suas dúvidas, criando um ambiente acolhedor 

e calmo. Enquanto professor deve ter-se também em atenção a explicação clara das atividades, 

com o intuito de permitir aos alunos um percurso sólido na aquisição dos saberes referidos no 

Programa do 1º CEB e nas Metas Curriculares.  

Conclui-se, portanto, que as aulas lecionadas deste modo proporcionaram momentos de 

grande entusiasmo, motivação, empenho e atenção nos alunos. Através das avaliações diretas e 

indiretas (por um lado através da observação e por outro pela realização de trabalhos na sala de 

aula, fichas e teste de avaliação), refletiram-se verdadeiras aprendizagens significativas. 

A avaliação foi também muito importante uma vez que permitiu compreender se os 

conteúdos foram adquiridos ou se era necessário alterar o método de ensino de forma a chegar ao 

sucesso de todos os alunos. Cunha (2001, citado por Granja, 2015, p.32) salienta que a avaliação 

é um processo regulador das aprendizagens, orientador do percurso escolar e certificador das 

diversas aquisições realizadas pelos alunos ao longo do Ensino Básico, bem como a avaliação 

do currículo nacional. 

No que diz respeito às avaliações realizadas aos alunos destacam-se três tipos de 

avaliação: diagnóstica (utlizada quando se introduziam novos temas e se pretendia saber os 

conhecimentos prévios que os alunos possuíam), formativa (utilizada para reconhecer onde 

estavam as dificuldades dos alunos, para posteriormente, os podermos orientar e ajudar a 

melhorar) e sumativa (na realização das fichas de avaliação, com o intuito de classificar os alunos 

relativamente aos resultados das aprendizagens obtidas). 

Assim sendo, para além das avaliações aos alunos, deve referir-se também a avaliação da 

estagiária e a sua intervenção educativa. No final de cada intervenção a docente cooperante tinha 

uma conversa connosco onde abordávamos os pontos fortes das intervenções e o que podia ser 

melhorado. Esta conversa ocorria também com as supervisoras que iam à escola todas as semanas.  

 Seguidamente apresentar-se-ão atividades realizadas nas diferentes áreas de conteúdo ao 

longo da PES, as quais serão exemplificadas com a planificação. 

 

2.2.1. Expressão e Educação: Físico-Motora, Musical, Dramática e Plástica 

Ao longo dos tempos o sistema educativo tem sofrido alterações, no diz respeitos às áreas das 

expressões. Mateus (1997, citado por Pereira, 2012, p.19) refere que a  
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reforma educativa reconhece explicitamente a importância do 

desenvolvimento das capacidades de apreciação estética e de expressão 

artística na formação integral da pessoa e que por isso o professor deve 

explorar as diferentes práticas de modo a dar oportunidade, às crianças, 

de experimentarem as diversas linguagens do corpo. 

 

As artes são elementos imprescindíveis no desenvolvimento da expressão do aluno, seja 

ela social, pessoal ou cultural. Estas áreas permitem articular a imaginação com a emoção e o 

sentimento. 

Hernandez, citado por Pereira (2012, p.17) afirma que esta visão do ensino com base na 

expressão, no sentido lato, permite valorizar também as diferentes racionalidades da criança, de 

acordo com os seus perfis de aprendizagem, tornando as pedagogias mais inclusivas e 

diferenciadas. 

Ao longo da Prática de Ensino Supervisionada II as expressões foram muitas vezes 

articuladas com o Português, a Matemática e o Estudo do Meio, nomeadamente a Educação e 

Expressão Musical, a Educação e Expressão Dramática e a Expressão e Educação Plástica, através 

de músicas ligadas a determinado tema, dramatizações de várias histórias ou desenhos no final de 

um conteúdo para colmatar as aprendizagens. O professor pode utilizar estas expressões como 

transmissão de conceitos e utilizar as técnicas de produção como objeto de avaliação.  De acordo 

com Camargo et al, (1989, citado por Pereira, 2012, p.16), a introdução de práticas de promoção 

das expressões pode ser um excelente aliado no desenvolvimento de práticas construtivistas. 

Continuando, explica que, através da arte a pessoa é capaz de ativar todas as peças da sua 

personalidade articuladamente, integrando o corpo, emoções, conceitos e perceções da 

realidade. Ao longo da prática não houve oportunidade para lecionar a área da Expressão e 

Educação Musical, pelo que como, já foi referido, incluiu-se articulando-a com outras áreas. 

 

2.2.1.1.  Expressão e Educação Físico-Motora  

Segundo Gallahue (2002, p.136) é através do movimento que a criança desenvolve todas 

as suas funções. O movimento é o centro da vida activada das crianças e como tal é uma faceta 

importante de todos os aspectos do seu desenvolvimento, seja domínio motor, cognitivo ou 

afectivo do comportamento humano. Através do movimento o aluno toma consciência do seu 

próprio corpo e das suas limitações, desenvolvendo para além do domínio motor, também o 

domínio cognitivo, afetivo e social.  

A Expressão e Educação Físico-Motora é a área curricular que, na escola, tem a função 

de promover o desenvolvimento físico e motor do aluno. Como refere o Programa do 1º CEB 
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(ME, 2004, p.34)  a actividade física educativa oferece aos alunos experiências concretas, 

necessárias às abstracções e operações cognitivas inscritas nos Programas doutras Áreas, 

preparando os alunos para a sua abordagem ou aplicação É, portanto, por meio das atividades 

físicas educativas que as crianças se desenvolvem a nível psicomotor e físico, uma vez que, 

proporciona um enriquecimento a nível de espírito de equipa, cooperação, competitividade, 

destreza, agilidade entre outros parâmetros.   

No programa do 1º CEB podemos encontrar esta área dividida pelos seguintes blocos: 1 

– Perícias e Manipulações; 2 – Deslocamentos e Equilíbrios; 3 – Ginástica; 4 – Jogos; 5 – 

Patinagem; 6 – Atividades Rítmicas e Expressivas; Bloco 7 – Percursos na Natureza e 8 – 

Natação.  

Ao longo da PES II foram realizadas várias atividades dentro dos blocos 1, 2, 4 e 6, por 

terem sido os temas pré-estabelecidos pela professora e por serem, também, alguns dos blocos 

trabalhados no 2º ano de escolaridade.  

De todas as aulas realizadas destacam-se duas: a dos jogos tradicionais em que as crianças 

realizaram o jogo do lencinho, da macaca, o jogo da corda, o jogo do anel entre outros (figura 43) 

e o dia em que realizámos uma aula de atividades rítmicas expressivas (figura 44) onde as crianças 

aprenderam duas coreografias (apêndice 10).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

As aulas de jogos tradicionais são muito importantes na medida em que são parte 

integrante do património cultural específico das diversas regiões do País (Lei de Bases da 

Atividade Física e Desportiva, no artigo 30º). Estes jogos mostram a expressão da alma popular 

traduzindo-se na necessidade do lazer.  

As aulas de dança são também muito importantes para desinibir a criança e ajudá-la na 

forma de se exprimir tendo sido uma atividade que, ao longo da PES, se desenvolveu várias vezes 

e de que se dá exemplo ilustrado abaixo (figura 45). De acordo com Scarpato (2001, citado por 

Gouveia, 2014, p.43) o movimento é uma forma de expressão e comunicação do aluno, tendo por 

Figura  43. Atividade de Expressão Físico-Motora: Jogo do anel.  
Fonte: Própria. 
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Figura  44. Atividade de Expressão Físico-Motora: Dança do 
chocolate.  
Fonte: Própria. 

objetivo torná-lo um cidadão crítico, participativo e responsável, capaz de expressar-se em 

variadas linguagens, desenvolvendo a autoexpressão e aprendendo a pensar em termos de 

movimento.  

 

 

 

 
 
 

2.2.1.2.  Expressão e Educação Dramática 

De acordo com o Programa do 1º CEB as actividades de exploração irão permitir que os 

alunos desenvolvam, de forma pessoal, as suas possibilidades expressivas utilizando o corpo, a 

voz e o espaço e os objectos. Assim, atividades dramáticas proporcionarão oportunidades para 

alargar a experiência de vida dos alunos e enriquecer as suas capacidades de decisão e escolha. 

Regendo-se por metodologias essencialmente cooperativas, que promovam a colaboração e 

susceptíveis de gerar a reflexão sobre valores e atitudes (ME, 2004, citado por Pereira, 2012, 

p.18). 

A expressão dramática é uma expressão globalizadora, contemplando não só o corpo, 

como também a dimensão plástica e musical, que ajuda a criança no seu processo de 

desenvolvimento. Por isso, esta área se torna tão privilegiada na educação artística.   

Durante o estágio realizaram-se várias atividades de expressão dramática como: a 

descontração, o teatro, a dramatização com fantoches, os jogos simbólicos, os jogos de exploração 

do corpo entre muitas outras, em que as crianças trabalhavam individualmente e em grupo.  

De entre estas aulas realça-se aquela em que os alunos elaboraram, através de fantoches 

de mão, uma pequena dramatização em grupo (figura 45), tendo por base a história “O peixinho 

no meu quarto” de Maria Gonzalez. Tal como salienta Sousa (2003, citado por Pereira 2012, p.18-

19) o trabalho em grupo implica a cooperação, assim como a criatividade, consciência de valores 

morais e estéticos, no objetivo de todos os membros alcançarem um fim comum. Nesta atividade 

entregou-se a cada criança um fantoche de modo a permitir aos alunos a experiência de diversos 
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tipos de materiais de que se podem auxiliar na área de expressão dramática (apêndice 11). Pereira 

(2012, p.11) complementa a ideia referida anteriormente ao afirmar que se a criança tiver 

possibilidades de se relacionar e experimentar diversos elementos do teatro, se tiver ao seu dispor 

instrumentos e técnicas, fará por si própria e de forma natural a sua aprendizagem.  

Através da dramatização o aluno envolve-se na construção e produção da cena, o que lhe 

permite familiarizar-se com o saber-fazer e saber-apresentar, ao mesmo tempo que experimenta 

os possíveis elementos que a compõem. Por outro lado, a turma, assiste ao “espetáculo”, 

apreciando, aprendendo e avaliando os colegas. 

 

 

 

 
 
2.2.1.3.  Expressão e Educação Plástica 

A Expressão e Educação Plástica é definida, segundo o Programa de 1º CEB (ME., 2004, 

p.89), como a manipulação e experiência com os materiais, com as formas e com as cores 

possibilitando que, a partir de descobertas sensoriais, as crianças desenvolvam formas pessoais 

de expressar o seu Mundo interior e de representar a realidade. Os meios de expressão irão 

contribuir para o despertar da criatividade, imaginação e, ao mesmo tempo, desenvolverão a 

motricidade fina do aluno. 

Esta área proporciona à criança um campo de expressão de emergências psicológicas que 

por outras vias seriam mais difíceis de exteriorizar. Não interessa o que a criança desenha nem 

o como ela o faz interessa apenas, que o faça, a expressão e não o seu produto (Sousa, 2003, 

p.167). 

Na disciplina de PES II procurou desenvolver-se o maior leque de atividades possíveis 

como: o recorte, a colagem, a costura, o desenho, a pintura, entre outros. Todas estas atividades 

permitiram a experiência e manipulação dos materiais, formas e cores, tendo sempre a finalidade 

de desenvolver a forma pessoal da criança se expressar. Acrescentando-se, ainda segundo o 

mesmo autor, que a possibilidade de a criança se exprimir de forma pessoal e o prazer que 

Figura  45. Atividade de Expressão Dramática: Dramatização com 
fantoches.  
Fonte: Própria. 
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Figura  46. Atividade de Expressão Plástica: Costura.  
Fonte: Própria. 

manifesta nas múltiplas experiências que vai realizando, são mais importantes do que as 

apreciações feitas segundo moldes estereotipados ou de representação realista.  

De todas aulas lecionadas, sublinham-se, as de costura. 

Numa das aulas de costura os alunos realizaram com trapilho e tear em cartão carteiras 

para colocar as moedas. Numa outra semana realizaram a prenda para o dia da mãe (figura 46) 

em que tinham de segurar numa agulha e em linha para preencher os buraquinhos de um coração 

feito em cartolina nas direções que quisessem, seguindo as instruções de como se metia e tirava 

a agulha (apêndice 12).  

 

  

  

 
Estas aulas permitiram concluir que as crianças tinham muita dificuldade em manipular 

estes materiais, atendendo a nunca terem trabalhado este bloco. Ainda assim, com o tempo, iam 

melhorando progressivamente. A expressão plástica é deste modo, uma ferramenta capaz de gerar 

novos conhecimentos, de despertar novos sentidos, de ajudar a criança a enriquecer a sua 

capacidade de comunicar, de se expressar, de ampliar as suas capacidades de ver, compreender e 

interpretar o mundo.  

Os trabalhos manuais são também eles uma linguagem, uma forma de expressão, podendo 

fazer com que a criança desenvolva a sua capacidade de observar, de aprender a comunicar, a 

escutar e a compartilhar. Estas atividades desenvolvem também no aluno a imaginação, 

permitindo-lhe inovar e criar novas soluções, de forma a contornar as dificuldades que lhe possam 

surgir. A sensibilidade e o companheirismo vêm por acréscimo, motivando a interajuda e, ao 

mesmo tempo, abrindo mentalidades que se vão adaptando à mudança estimulando a tolerância 

para com o outro.  

Aulas com estes e outros tipos de materiais são de extrema importância para a 

valorização da criança e das respetivas aprendizagens significativas (Pereira, 2012, p.13). Tendo 

sempre presente a dificuldade que estes alunos apresentaram a nível do pensamento e da reflexão 



 

86 

 

sobre o que estavam a fazer, tentou-se ao máximo motivá-los para que agissem e explorassem os 

materiais conseguindo assim, fomentar a curiosidade, criatividade e motivação para aprender.  

Pôde notar-se que algumas crianças apresentavam dificuldades na hora de se 

expressarem, nos domínios da linguagem e da escrita, mas quando desenvolvidas atividades deste 

tipo, expressavam-se de uma forma mais direta e expressiva, deixando aparecer uma arte 

escondida.   

A finalizar, deve dizer-se que as expressões, em todas as suas dimensões (pintar, 

desenhar, representar, tocar instrumentos, modelar, cantar, dançar, entre outras) são atividades 

básicas para o desenvolvimento biológico, educativo e emocional da criança. Através destas 

ferramentas e técnicas aprendem a explorar o meio que as rodeia e adquirem consciência de si e 

do outro. Pereira (2012, p.19) refere que as expressões são um ponto fundamental no 

desenvolvimento da criança e em toda a sua vida. São a forma que podem encontrar para 

representarem as suas visões da realidade, adquirindo também competências sociais, cognitivas 

e psicológicas, possibilitando ainda a expressão de sentimentos, desejos e tensões.  

 

2.2.2. Estudo do Meio  

O Estudo do Meio é definido pelo Programa do 1º CEB (ME, 2004, p.102) como a área 

que está na intersecção de todas as outras áreas do programa. Esta, vai incidir essencialmente 

no aprofundar do conhecimento da Natureza e da Sociedade, cabendo aos professores 

proporcionar aos alunos os instrumentos e as técnicas necessárias para que eles possam 

construir o seu próprio saber de forma sistematizada. 

Ao longo do estágio lecionaram-se os conteúdos partindo das conceções prévias dos 

alunos e intervindo-se sempre que se considerava necessário, de forma a participar na melhoria 

dos seus conhecimentos, pois tal como refere Carvalho & Freitas (s/d, p.13) o aluno, ao chegar à 

escola primária, traz consigo um conjunto de concepções construídas com base nos seus 

conhecimentos adquiridos.  

Das várias aulas trabalhadas destacam-se a atividade em que os alunos tiveram de recorrer 

à observação e interpretação a longo prazo (figura 47), de forma a tirarem conclusões e 

conduzindo-os à compreensão. 

Nesta aula as crianças estavam a estudar o tipo de alimentação dos animais e para melhor 

compreenderem esta temática decidiu-se fazer uma experiência (figura 47). Assim, criou-se um 

comedouro para pássaros e compraram-se três tipos de sementes (milho miúdo, milho normal e 

sementes de girassol). O objetivo era observar qual o tipo de alimentação que as aves tinham e 

daí tirar as conclusões necessárias. 
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Relativamente ao uso da experiência no 1º CEB Pires (2004, citado por Sousa, 2012, p.17) 

afirma que este ensino (…) permite aos alunos o desenvolvimento de processos científicos, como 

a observação, a classificação, a previsão, a identificação e controle de variáveis, entre outros, 

incluídos na aquisição de conteúdos. Segundo o mesmo autor, as atividades experimentais 

possibilitam também o desenvolvimento de competências cognitivas simples.  

Se as aulas tiverem o intuito de criar no aluno a construção do conhecimento, estas 

atividades são cruciais, porque são elas que criam o conflito cognitivo e provocam no aluno a 

insatisfação, ou não, das suas conceções alternativas, promovendo o confronto e discussão de 

opiniões. O mesmo autor refere ainda que  

ao professor compete orientar e auxiliar na organização e 

desenvolvimento das conceções e estimular a discussão dos assuntos, 

de forma a possibilitar a construção do conhecimento e o 

desenvolvimento efectivo de competências essenciais, como por 

exemplo, a capacidade de questionamento, de experimentação, de 

controlo de variáveis, etc. que, por sua vez, levarão ao desenvolvimento 

do raciocínio e da abstracção. 

 

Também as aulas de observação da Natureza são importantes para as crianças poderem 

tirar conclusões mais aprofundadas e vivenciarem de perto o conteúdo que está a ser abordado. 

Realça-se a aula em que se lecionou o conteúdo das plantas (apêndice 13). Neste dia as crianças 

foram para a rua, observaram e registaram as caraterísticas das árvores na estação do verão (figura 

48).  

  

Figura  47. Atividade de Estudo do Meio: Observar o tipo de 
alimentação.  
Fonte: Própria. 
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Cada vez mais, enquanto professores, devemos incentivar as crianças com atividades que 

sejam interessantes para elas. A Natureza é uma fonte atrativa, de conhecimento e aprendizagem 

e, como tal, oferece condições que propiciam a compreensão do que estamos a trabalhar 

permitindo aos alunos adquirir respeito pelo meio envolvente. Almeida (2010, p.1) em relação a 

este ponto salienta que devemos criar condições reais para que as crianças desenvolvam 

habilidades para resolver problemas e relacionar o conhecido e o novo; o particular e o geral; 

a causa e o efeito; o semelhante e o diferente; apreciação e respeito pelo mundo em que vivem e 

pelo próprio corpo. 

2.2.3. Português 

A área de português é vista como a base da comunicação, identificação e compreensão 

no mundo.  

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). 

 

O português é transversal a todas as outras áreas.  

Ao longo da PES II esta disciplina permitiu utilizar as mais variadas estratégias, 

interligando-a com outras áreas do saber, como por exemplo utilizando as TIC, jogos de roleta, 

quiz e, músicas, dramatizações, histórias, histórias de avental, reconto, entre muitas outras. Estas 

aulas possibilitaram também lecionar fora do contexto de sala de aula, recorrendo por exemplo à 

biblioteca e ao salão polivalente. Considera-se que as aulas desta área foram as que mais 

despertaram curiosidade e motivação nos alunos, pelas atividades planeadas, uma vez que eram 

diferentes. Durante o estágio realizaram-se também fichas de trabalho, uma ficha de avaliação 

Figura  48. Atividade de Estudo do Meio: Observação de plantas.  
Fonte: Própria. 
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Figura  49. Atividades de Português: Apresentação de histórias. 
Fonte: Própria. 

sumativa (com todos os critérios a que se tinha de obedecer), fichas variadas de construção, leitura 

e interpretação de texto, gramática entre muitas outras.  

Na PES II salientam-se algumas aulas em que houve interdisciplinaridade entre o 

Português e, por exemplo, a expressão dramática para a audição de histórias porque, tal como 

afirma Spolin (2003, p.17), atividades com esta área são facilitadoras na construção de um foco 

propício para a aprendizagem de determinados conteúdos 

Para a presentação de uma dessas aulas confecionou-se uma marioneta de corpo inteiro. 

As crianças foram para a biblioteca e observaram a interpretação da personagem da história 

Perdido e Achado de Oliver Jeffers (apêndice 14). Numa outra aula levou-se uma marioneta de 

esferovite (para interpretar a personagem de um avô) onde contava várias adivinhas e lengalengas 

(apêndice 15) com base nos livros “O Livrinho das Lengalengas” de José Viale Moutinho e 

“Vamos adivinhar”, escrito por Soledade Martinho Costa (figura 49).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fragateiro (1983, citado por Terra, 2009, p.13) enfatiza que é a partir do conhecimento 

da capacidade de atenção e percepção da criança que se toma consciência da necessidade de 

articular o ritmo, as imagens e o elemento surpresa, de forma a manter permanentemente a 

criança atenta. 

Davis e Evans (1987, citado por Terra, 2009, p.14) consideram também, que o sucesso de 

uma produção teatral depende da possibilidade de se despertar a memória emotiva da criança, 

levando-a a envolver-se e a sentir prazer. 

Com este tipo de exercício pretendeu-se encaminhar a criança para a observação que 

deixou de ser vista como uma brincadeira para passar a ser vista como um trabalho sério, com 

objetivos e responsabilidades definidas. As crianças reconheceram isso a partir do momento em 

que, após os “teatros”, realizaram as atividades propostas sabendo responder acertadamente e com 

todo o seu entusiasmo e energia.  
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 De salientar ainda uma aula em que foi utilizada também a expressão dramática, mas 

usufruindo do teatro de sombras. Sousa (2003, citado por Terra, 2009, p.9) salienta que o ‘Teatro 

para crianças’ ou ‘Teatro para a infância’ consiste numa representação teatral por adultos, para 

um público composto por crianças. Neste dia as crianças foram para o salão polivalente e ouviram 

A história da Carochinha, pertencente ao livro Contos Populares Portugueses de Adolfo Coelho 

(figura 50).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posteriormente realizámos um jogo da glória humano, onde o objetivo era chegar ao fim 

do jogo tendo que cumprir com as indicações representadas em cada uma das casas por onde 

passavam (apêndice 16). 

Ao apresentar a história através de um teatro de sombras as crianças identificam-se com 

as personagens, vivem o conflito e as emoções, ao mesmo tempo que refletem sobre si mesmas. 

Relativamente a esta ideia Best (1996, citado por Terra, 2009, p.7) refere que a função do Teatro 

vai muito além, permitindo que o espectador reflicta sobre si, a sua relação com os outros, as 

questões da humanidade, a sua forma de estar e missão no mundo. É a expressão viva aqui e 

agora de uma situação que tem relação directa com as vivências dos espectadores. 

Dentro da apresentação de histórias houve ainda uma atividade em que as crianças se 

dirigiram até à biblioteca da escola e ouviram a história O príncipe com orelhas de burro, retirado 

do livro Contos Populares Portugueses e escrito por Adolfo Coelho, tomando como ponto de 

partida um avental de cozinha (figura 51) ou seja, à medida que a história ia sendo contada, as 

imagens da mesma iam sendo afixadas no avental (apêndice 17).  

 

 

 

 

Figura  50. Atividade de Português: Apresentação e jogo da 
Carochinha.  
Fonte: Própria. 
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Figura  51. Atividade de Português: Histórias de avental.  
Fonte: Própria. 

 

 

 

 

 
 
 

Este tipo de práticas é muito importante porque corresponde às necessidades e aos 

interesses dos alunos, ao mesmo tempo que desenvolve neles a imaginação e criatividade. Pino 

(2001, p.16) defende estas práticas afirmando que a sua aplicação adquire um duplo sentido: 

canalizar a imaginação e a criatividade para favorecer desenvolvimento pessoal e social.  

 

2.2.4. Matemática   

De acordo com o Programa de Matemática (ME., 2013), esta área é restrita e tem 

objetivos muito definidos, com o intuito de que a criança alcance uma aprendizagem progressiva.  

Na perspetiva de Ponte (2009, citado por Mata, 2012, p. 21) a Matemática deve 

desenvolver nos alunos a 

 aquisição de conhecimentos básicos de Matemática; a compreensão da 

aprendizagem da Matemática; a capacidade de resolução de problemas; 

o desenvolvimento do raciocínio; desenvolvimento da comunicação 

matemática; a capacidade de representação e conexão, 

desenvolvimento de um bom relacionamento com a Matemática, para 

que o aluno aprecie a disciplina em questão. 

 

Sendo esta, a área em que muitas vezes os alunos apresentam maiores dificuldades, devem 

ser criadas aulas em que a criança seja o agente da ação cognitiva e não apenas a executante das 

orientações do docente. 

 Durante o estágio tentou-se que as aulas de Matemática fossem abordadas através de 

algumas experiências com o objetivo de chegar a um determinado conteúdo. Assim, destaca-se 

aquela em que se lecionou a capacidade (figura 52). 
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Nesta atividade as crianças, através do que lhes foi facultado, tinham de, apontar numa 

folha de registo qual era o recipiente que tinha mais capacidade (conceções alternativas) e, 

posteriormente, experimentar o material e tirar conclusões. Objetivo desta atividade era perceber 

o que era a capacidade e de que forma a poderíamos utilizar. 

Os alunos envolveram-se e empenharam-se muito nesta atividade porque tinham a 

consciência de que tinham de atingir um objetivo – aquilo que pretendiam saber, as escolhas que 

tinham de tomar e as perguntas a que tinham de responder, para poderem tirar conclusões. Esta 

aula (apêndice 18) permitiu-lhes formular hipóteses e averiguar aquilo que acontece se tomarem 

determinada decisão. O mesmo autor refere que desta forma, são os alunos que, procuram os 

meios e os métodos que devem alcançar e envolvem-se no processo de controlo e de avaliação 

dos resultados que obtêm. Por consequência o aluno faz parte do seu processo de aprendizagem 

e constrói o conhecimento não dependendo somente do professor. Este autor salienta também que 

no processo de aprendizagem tanto em Matemática como noutra disciplina o envolvimento ativo 

do aluno é uma condição fundamental da aprendizagem. 

A discussão dos resultados foi realizada em grande grupo. As atividades realizadas deste 

modo possibilitam que os alunos não tenham medo de errar, se sintam seguros e confortáveis, e 

construam o conhecimento, confrontando ideias e refletindo sobre as conclusões a que chegam. 

É fundamental que o ambiente na sala de aula seja seguro e confortável de modo a que todos os 

alunos se sintam à vontade em correr esses riscos, em não ter medo de errar, se sintam 

respeitados nas suas ideias e sintam o seu trabalho respeitado (Walle, 2004, p.14). 

Nesta área os alunos, realizaram várias atividades em grande grupo, como se reflete na 

ideia transcrita anteriormente, mas também em pequeno grupo. Verificamos pelas atitudes, que 

as crianças cada vez mais são inibidas e o uso das tecnologias faz com que se refugiem do mundo 

que as rodeia. O facto de se ter a oportunidade de trabalhar em grupo, numa sala de aula, dá ao 

aluno a capacidade de convivência, cooperação, interajuda, saber ouvir e respeitar o outro. Estas 

Figura  52. Atividade de Matemática: Experiência da 
capacidade. 
Fonte: Própria. 
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competências que ele vai adquirindo ser-lhe-ão muito úteis para a vida em sociedade. Sousa 

(2003, citado por Gouveia, 2014, p.34) relativamente a esta ideia, reitera que as experiências em 

grupo possibilitam, que a criança vivencie e a ajude  

a desenvolver capacidades, tais como: Saber esperar pela sua vez; 

Conseguir dar atenção ao que dizem os outros, esforçando-se por 

compreendê-los; Saber formular perguntas necessárias para 

esclarecimento do que eventualmente não entendeu; Ser capaz de expor 

as suas opiniões de modo a ser compreendida pelas outras; Saber 

argumentar e responder às perguntas de esclarecimento que lhe fazem; 

Ser capaz de retirar a sua opinião ao constatar que a do outro é melhor.  

 

Destaca-se também, durante a PES II, a aula em que as crianças trabalharam em pequenos 

grupos, na realização do jogo Kahoot (um aplicativo educacional, que funciona como um quiz 

possibilitando ao professor criar jogos com perguntas e respostas, compartilhadas através de 

dispositivos móveis: neste caso com tablets). Este é um aplicativo lúdico e educativo que permite 

cativar a atenção e concentração das crianças, o espírito de equipa, a necessidade de chegar a um 

consenso para se poder responder à pergunta. Por outro lado, o aluno joga, construindo 

conhecimento e o professor avalia as aprendizagens tendo em conta as respostas das crianças 

(figura 53). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Permitir à criança trabalhar em pequenos grupos e em contexto de jogo é sem dúvida o 

que ela mais gosta. Verificou-se isso ao longo do estágio. Na área da Matemática utilizou-se muito 

o jogo, porque tal como referido anteriormente, se a criança precisa de conviver com os outros 

então o jogo é um bom aliado para despertar essa competência.  Read (1982, citado por Mata, 

2012, p.12) afirma que, o jogo é considerado como se aplicado a todas as atividades das crianças 

que são espontâneas e autogeradas, que são fins em si mesmas, e que não se relacionam com 

“lições” ou com as necessidades fisiológicas normais do dia de uma criança. 

Figura  53. Atividade de Matemática: Realização do jogo Kahoot. 
Fonte: Própria. 
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O trabalho em grupo e em contexto de jogo, seja ele um jogo virtual, um jogo de cartas, 

ou de qualquer outro tipo, proporciona aos alunos a possibilidade de explorarem e combinarem a 

forma de exploração, partilhando ideias até encontrarem uma solução agradável para todos. 

Segundo o mesmo autor, o mais importante é que cada um partilhe a sua opinião/ideia, compondo 

a sucessão de diversas ideias válidas, até chegarem a um conjunto de ideias que lhes permita 

uma boa atuação, sentindo que é uma coisa sua, do grupo e de todos (Mata, 2012, p.12). 

 Sousa (2003, citado por Gouveia, 2014, p. 34) defende ainda que enquanto professores 

não devemos intervir nas discussões de grupo, dando espaço para as próprias crianças 

resolverem o conflito, as dificuldades de relacionamento, de entendimento, de associação de 

ideias. Desta forma irá permitir que o grupo ganhe autonomia e responsabilidade pelas suas 

decisões. 

3. Reflexão final da PES I e II 

Após o término deste estágio, que exigiu uma grande dedicação e esforço, torna-se 

importante refletir sobre tudo aquilo que foi mencionado anteriormente. 

A PES fez com que tivéssemos a certeza de que aquilo que escolhemos como profissão, 

foi o mais acertado. Ensinar crianças, ver o seu empenho nas atividades, perceber que 

compreenderam o que foi explicado, poder responder às suas questões, poder vivenciar a sua 

progressiva aprendizagem e perceber que na mesma está um bocadinho do nosso trabalho, é sentir 

a palavra concretização e satisfação na forma mais pura.  

 Apesar de se considerar que o tempo de estágio é escasso para tanta aprendizagem 

enquanto professoras, continuamos a achar que é uma mais valia para o curso e para nós futuros 

professores, porque temos a possibilidade de estar perto de pessoas que já estão na área há muitos 

anos, e de crianças que serão o nosso futuro público. É graças à ajuda e tempo destas crianças e 

destes adultos que ficamos mais enriquecidos, quer profissionalmente quer pessoalmente.  

Passar do mundo do aluno para o mundo do professor é acordar todos os dias para 

aprender. É a partir desse momento que entramos na realidade da profissão e que temos crianças 

à espera de serem ensinadas. É no momento em que entramos dentro de uma sala que passamos 

a ser vistos como “o educador” ou “o professor”. Aquelas crianças veem-nos como uma 

referência, da mesma forma que nós víamos os nossos professores, e isso acarreta uma grande 

responsabilidade porque sabemos que aquelas crianças irão refletir o que nós lhes ensinamos. Ao 

percebermos tudo isto, a primeira sensação é de medo, mas com o tempo apercebemo-nos que é 

das melhores profissões que se pode ter. 

Relativamente à prática de ensino considera-se que após a sua idealização foi 

concretizada com sucesso e no tempo proposto. Não se sentiram grandes dificuldades em expor 
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os conteúdos e sentiu-se que facilmente houve compreensão por parte dos alunos. Por outro lado, 

as crianças, em ambos os estágios, foram cumpridoras, trabalhadoras e organizadas o que auxiliou 

muito para que as aulas fossem exequíveis, profícuas e eficazes.  

Uma das maiores dificuldades desta prática foi perceber que os conhecimentos adquiridos 

na teoria não são suficientes para dar resposta às crianças, facto que exigiu um estudo aprofundado 

para podermos mostrar segurança e à vontade. 

A nível dos conteúdos de trabalho considera-se que foi muito positivo poder, por 

exemplo, realizar uma ficha de avaliação sumativa no 1º ciclo, o que mostrou confiança por parte 

da professora no trabalho que estava a ser desenvolvido, possibilitando a total integração no 

processo de ensino e aprendizagem. Foi também muito bom as docentes cooperantes permitirem 

a nossa presença nas reuniões com os pais e permitirem que pudéssemos dar opinião relativamente 

às crianças/alunos.  

Em jeito de conclusão, podemos afirmar ter tido muita sorte com as instituições e com as 

docentes cooperantes com os quais trabalhámos, com as quais sempre pudemos expor as nossas 

ideias e trabalhar muitos materiais manipuláveis e recursos lúdicos didáticos. Relativamente às 

expetativas, a nível do pré-escolar esperava-se um grupo maior, permitindo assim trabalhar com 

uma dinâmica de grupo diferente. A nível do 1º ciclo as expetativas foram alcançadas.  

Refere-se, ainda, que poder lecionar nestes dois ciclos de ensino é uma mais valia 

enquanto futura docente, porque se considera que a mudança de ciclos contribui muitas vezes 

para o insucesso escolar dos alunos, não tendo muitos professores conhecimento dos objetivos do 

ciclo anterior, e não desenvolvendo apenas com o que têm que ensinar no ciclo em que estão 

inseridos, por isso, tem que existir uma correta articulação entre os ciclos. 
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Capítulo III  
Do mundo da Fantasia para o mundo do ABC: A perceção da criança 

na entrada para o 1º CEB 
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1. Enquadramento Teórico  

Nas últimas décadas têm-se utilizado inúmeras definições e conceitos para relatar ou 

tentar compreender a entrada da criança na escola, seja no pré-escolar ou no 1º Ciclo, e sobre a 

sua transição entre estes dois mundos. A articulação entre ciclos é uma temática que, nos nossos 

dias, adquiriu um lugar de destaque no sistema educativo pela necessidade de se realizarem 

espaços colaborativos e de intercâmbio entre os diferentes níveis de escolaridade, de modo a que 

as transições entre si possam ser mais harmoniosas e promovam a sequencialidade do processo 

de ensino e aprendizagem. 

Antes de nos debruçarmos sobre a transição entre estes dois ciclos salienta-se que foi no 

ano de 1997, com a publicação da Lei-Quadro da Educação Pré-Escolar, Lei nº 5/97 que a 

educação pré-escolar começou a ser considerada, parte integrante da educação básica. Foi, a partir 

deste momento, que o processo educativo passou a ser encarado como aquele que se direciona 

sobre o agir o qual, efetivamente, se inicia logo a partir do momento em que a criança nasce, no 

seio familiar. O objetivo deste processo é compreender o modo de aprendizagem da criança nas 

dimensões, cognitiva, afetiva e social. Assim, e de acordo com Marchão (2012, p. 25) a educação 

básica passou a ser comparada a um indispensável passaporte para a vida que faz com que os 

que dela beneficiam possam escolher o que pretendem fazer, possam participar na construção 

do futuro e continuar a aprender. 

Neste seguimento, considera-se então que a educação pré-escolar é a primeira etapa que 

a criança enfrenta, sendo vista para Sousa e Sarmento (2009-2010, p.146) como a instituição à 

qual cabe a primeira e permanente responsabilidade pela educação e formação da criança e, por 

isso, assume um papel muito importante, uma vez que é o primeiro espaço desconhecido que a 

criança frequenta.  

Neste seguimento, tendo o pré-escolar a pretensão de auxiliar e acompanhar a criança a 

diversos níveis, nomeadamente, no desenvolvimento de comportamentos de socialização, 

integração na sociedade, gestão de conflitos e, ainda, na preparação da sua transição para o 1.º 

CEB, é também este o momento em que surgem as primeiras adaptações das crianças a um novo 

espaço e a um conjunto de pessoas estranhas (Robalo, 2004, p.21).  

Seguindo esta ideia Homem (2002, p.23) refere que nesta fase é visível a ansiedade e 

angústia (o choro e as birras) perante aquilo que a criança desconhece. De acordo com o mesmo 

autor, pode-se assim considerar que este é o início de um processo complexo onde existe uma 

certa relutância da criança em deixar aquele que é o seu principal prestador de cuidados e que, 

até à data, era o seu parceiro mais próximo, aquele que lhe transmitia segurança e confiança, 

para passar a confiar em alguém que desconhece. Quando inicia o pré-escolar, o comportamento 

da criança pode variar, tornando-a imprevisível, ou devido a um novo contexto desconhecido ou 
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por ter à sua volta adultos que não conhece, contudo, deve entender-se que a criança está a passar 

por um período de adaptação. Estes períodos vão surgindo ao longo da sua vida, obrigando-a, a 

passar por diversas etapas, necessárias para o seu crescimento enquanto ser social, embora 

difíceis.  

As mudanças de um estádio para o outro não ocorrem de repente, nem num momento 

específico, elas obedecem à evolução genética e a convenções socias. Desta forma, existe uma 

transição entre estádios que sofre períodos de adaptação. Este momento de adaptação termina 

quando a criança já se sente integrada no novo ambiente em que se encontra. Seguindo esta linha 

de pensamento Serra (2004, p. 74) menciona que uma boa adaptação a um novo contexto permite 

facilmente alcançar o sucesso educativo, uma vez que as trocas, interações e ligações 

particulares com os outros (…) são condições fundamentais para o desenvolvimento 

sensoriomotor, representação simbólica, linguagem e pensamento.  

As transições supõem momentos de adaptação e mudanças de caráter psicológico 

(diferentes níveis de autonomia por exemplo) ou sociológico (nas relações interpessoais). Em 

educação o conceito de transição relaciona-se com o conceito de estádio, etapa ou período em que 

dividimos ou sequenciamos a vida de uma pessoa. De acordo com Serra (2004, p.76) as situações 

de transição atuam através da criação de pontes de interconexão entre uma situação prévia e 

uma situação posterior, nomeadamente a adaptação à mudança, nas diferentes etapas da vida 

profissional, familiar ou social. Segundo o mesmo autor as transições acontecem sempre que a 

posição do indivíduo se altera em virtude de uma modificação no meio ou nos papéis e 

actividades desenvolvidas pelo sujeito (Serra, 2004, p.77-78).  

As diferentes vivências e transições pelas quais a criança passa vão permitir a construção 

natural da sua identidade ao identificar-se/incluir-se e dissociar-se/excluir-se de determinados 

contextos, espaços e indivíduos. Surge assim o seu primeiro conceito de si própria, sendo este 

resultado das primeiras experiências com o mundo exterior (Campos 1990, p.125). Tal como foi 

referido anteriormente, o pré-escolar é, portanto, o momento em que a criança faz a sua primeira 

transição passando do espaço familiar para o espaço escolar. Nesta linha de pensamento, Ladd, 

1996, citado por Papalia et al, 2006, p.308) afirma que a sineta que marca o início do primeiro 

dia da pré-escola representa a primeira mudança abrupta na vida de uma criança. Após esta 

primeira etapa de mudança, a criança volta a enfrentar uma nova transição com a entrada para o 

1º CEB.  

Na escolaridade obrigatória encontramos um ensino formal onde a criança tem uma forma 

de crescimento pessoal distinta, pois a estrutura educacional é diferenciada, ou seja, a criança terá 

de se adaptar ao novo contexto, do 1º CEB, onde lhe serão exigidas outras responsabilidades e 

aquisição de competências mais complexas e específicas. De acordo com Basílio (2011, p.13), o 
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insucesso escolar das crianças, aquando da entrada na escolaridade obrigatória, está 

diretamente ligada à descontinuidade que existe na programação do currículo. O 

estabelecimento desse processo de continuidade deverá, assim, de acordo com Roldão (2009, 

p.68), ser uma das preocupações da escola. Desta forma, os conceitos (transição, adaptação e 

continuidade) estão intrinsecamente ligados e conectados e permitirão que a criança tenha uma 

perspetiva diferente.   

Atendendo a esta análise consideramos que o processo de transição do pré-escolar para o 

1º ciclo, tem sido pouco explorado do ponto de vista da criança sendo, por isso, necessário 

perceber o que o mesmo envolve. De acordo com Bastos (2007) o processo de transição entre 

estes dois contextos (pré-escolar e 1º CEB) é marcante na vida de uma criança, sendo complexo 

por envolver a influência de inúmeros fatores, como por exemplo, a construção de identidade e a 

alteração do contexto relacional da mesma. Estes processos de transição são processos de 

reconstrução identitária que envolvem a totalidade do indivíduo nas suas relações. Neste sentido 

Marchão (2002, p.37) afirma que a transição de um contexto para um novo contexto requer o 

estabelecimento de troca de informação, comunicação nos dois sentidos e confiança mútua entre 

os principais intervenientes. 

 Abrantes (2005, p.28) reitera que a mudança de contexto social gera, nos actores, um 

sentimento de “começar de novo”, implicando um processo de ruptura com uma ordem 

estabelecida, com efeitos de desestruturação identitária e social e abertura de um campo de 

possibilidades para o desenvolvimento de novas identidades e relações.  

A entrada no 1º CEB é sempre considerada uma transição escolar, pois é uma mudança 

marcante. Segundo Balaban (2006, citado por Silva, 2004, p.95) a criança perceciona o 1º CEB 

com um elevado nível de entusiasmo e/ou a diferentes graus de tensão e ansiedade, decorrentes, 

sobretudo, das rápidas e, muitas vezes, inesperadas mudanças que ocorrem num curto espaço de 

tempo. Esta transição constitui um momento muito importante na vida da criança, sendo algo que 

a própria antecipa, por vezes, com entusiasmo e otimismo, outra com ansiedade e receio.  

Sim-Sim (2010), diz-nos que a criança do pré-escolar deve ser preparada antecipadamente 

para não se sentir perdida no seu novo ambiente que é o 1º CEB. 

Assim, pode entender-se que a preparação da entrada da criança para a escola assenta em 

três pontos fundamentais que, embora distintos, se relacionam entre si, são eles: a) crianças 

preparadas; b) escolas preparadas e c) famílias preparadas. O primeiro ponto centra-se na 

aprendizagem e desenvolvimento da criança, ou seja, naquilo que a criança já é capaz de fazer e 

na disposição que demonstra para aprender, o ponto dois fundamenta-se com base em 

comportamentos e atitudes, como ensinar a ler, escrever, contar, saber trabalhar em grupo, 

participar nas atividades e promover a aprendizagem para todas as crianças. O terceiro ponto 
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centra-se nas atitudes dos encarregados de educação relativamente à aprendizagem da criança no 

modo como apoiam a sua transição neste novo contexto que é o 1º CEB. Todas estas dimensões 

estão interligadas entre si. Para que a criança faça uma boa transição para o 1º CEB é necessário 

que a família e a escola se comprometam a ajudá-la, de forma a que este processo seja o mais 

simples possível. Para isso, é necessário que ambas as partes colaborem entre si, com vista a que 

exista uma boa inserção na escolaridade obrigatória e com o objetivo de levar a criança a aprender 

para aprender. Vasconcelos (2009, p.50) refere que existem três competências, a ser tidas em 

conta neste processo sendo elas a cooperação, em que a criança consegue inserir-se num 

determinado grupo e é aceite pelo mesmo, a autoconfiança em que a criança confia nas suas 

capacidades e o autocontrolo em que a criança combate a frustração e aumenta o seu poder de 

concentração. Sendo, para isso, fundamental que escola e família cooperem entre si.  

De acordo com Sim-Sim (2010, citado por Martins, 2014, p. 23) encontrar estratégias 

integradas e integradoras proporcionará as condições necessárias para que cada criança tenha 

uma aprendizagem com sucesso na fase seguinte competindo-lhe, em colaboração com os pais, 

escola e em articulação com os colegas do 1º CEB, a transição de sucesso para a escolaridade 

obrigatória. 

Este estudo pretende possibilitar a intervenção das crianças, nomeadamente na sua 

expressão, rejeitando o paradigma da criança mera recetora. Sustentando esta ideia Ladd, Buhs & 

Seid, 2000; Valeski & Stipek, 2001 (citado por Silva, 2004, p.96) referem que os sentimentos das 

crianças sobre a escola e a sua condição de aprendizes têm sido estudados sistematicamente, 

advogando-se que têm implicações para o bem-estar emocional e o sucesso escolar dos mais 

pequenos.  

Permitir que a criança participe ativamente, implica dar-lhe o direito de opinião, de ser 

informada, consultada e ouvida e possibilita-nos, enquanto investigadoras, tirar conclusões de 

acordo com as suas opiniões. Soutinho (2011, p. 6) refere que ouvir a voz das crianças significa 

reconhecer que têm múltiplas linguagens, nem sempre percetíveis pelos adultos. Não se trata de 

reduzir as várias linguagens num único discurso, mas de as tornar compreensíveis para os 

adultos. A partir da opinião das crianças é possível refletir e construir conhecimento, através da 

análise e interpretação.  

De acordo com o mesmo autor entender a infância como objeto de investigação autónomo 

e independente (…) contribui para um modelo epistemológico de investigação conhecido como o 

modelo da criança em desenvolvimento, que vê a criança com um estatuto diferente do adulto, a 

quem é imputado um défice de racionalidade e competência associado à idade (Soutinho, 2011, 

p. 5).  
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As investigações com crianças contribuem para esclarecer situações problemáticas 

vividas pelas mesmas nos seus contextos, neste caso, nos contextos de pré-escolar e 1º CEB. No 

caso do presente estudo, pretende-se através da análise das opiniões e reações das crianças, 

compreender o que as afeta e de que forma elas vivem a transição entre o pré-escolar e o 1º CEB.  

É, de extrema importância, nesta fase de transição educativa, ouvir as crianças, pois a 

escuta deverá constituir um processo contínuo no quotidiano educativo de procura de 

conhecimento sobre as crianças, realizado no contexto da comunidade educativa, numa ética de 

reciprocidade (Oliveira- Formosinho & Araújo, 2008, p.33). 

 

2.  Âmbito do Estudo  

Considerando a pertinência e a atualidade desta problemática, este estudo estabeleceu 

como principal objetivo analisar as perceções das crianças relativamente à transição entre os 

níveis de ensino referenciados. 

A perceção é vista como um processo que ocorre no cérebro e possui muitos estágios, 

envolvendo seleção, processamento, organização e integração das informações recebidas pelos 

sentidos. De acordo com Hurtado (1983, p.49) a perceção é o reconhecimento de objetos por meio 

dos sentidos, é a organização das sensações registradas pelos órgãos sensoriais, as quais são 

causadas por estímulos ambientais.  

 A par disso, a intenção desta análise é, também, proporcionar às crianças a participação 

como atores sociais e ouvir as suas inquietações e conceções referentes ao processo de 

ensino/aprendizagem em que participam. Pensamos que este pode ser um caminho que possibilita 

confrontar o que é dito na teoria e o que é percebido pelos principais envolvidos no processo 

educativo: as crianças. 

Reconhecendo que todo o trabalho de investigação se inicia através de uma questão no 

qual o investigador se tenta exprimir o mais exatamente possível, procura saber, elucidar e 

compreender melhor (Quivy & Campenhoudt, 2003, p.44), o presente trabalho iniciou-se com a 

formulação da seguinte questão: qual a perceção da criança de pré-escolar ao transitar para o 1º 

CEB? 

O presente estudo decorreu da experiência de Prática de Ensino Supervisionada (PES), 

no âmbito do Mestrado em Educação Pré-Escolar e 1º CEB, primeiramente, no último ano do 

jardim de infância e, de seguida, no primeiro ano do 1º CEB. Esta experiência, permitiu 

compreender o quão são únicos e distintos estes períodos na vida das crianças, o que suscitou a 

vontade de procurar saber de que modo as mesmas lidam com este momento de mudança, tão 

crucial nas suas vidas, e qual a sua perceção na transição entre o pré-escolar e o 1º CEB, quais os 
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seus medos, crenças e anseios. Assim as motivações que orientaram este estudo foram procurar 

compreender o significado que as crianças atribuem às suas experiências e desafios em contexto 

de pré-escolar na transição para um novo ciclo: o 1º CEB.  

Sendo a educação pré-escolar, ainda que sem caráter obrigatório, a primeira etapa da 

educação básica no processo de educação ao longo da vida (ME., 2016, p.5), e o 1º CEB 

 a etapa da escolaridade em que se concretiza, de forma mais ampla, o 

princípio democrático (…) e contribui para aprofundar a 

democratização da sociedade, numa perspetiva de desenvolvimento e 

progresso (…) promovendo a realização individual e preparando (…) 

para uma intervenção útil e responsável na comunidade (ME., 2004, 

p.11), 

 considera-se importante refletir sobre a articulação entre ambos os ciclos, tendo em conta 

que este momento de transição é algo que está conotado por uma grande diversidade de emoções, 

como por exemplo o stress, o medo, a alegria e a angústia (Sim-Sim, 2010, citado por Martins, 

2014, p.34).  

São estas transições que nos inquietam, enquanto educadores/professores, e que 

preocupam também a família, provocando interrogações acerca do modo como a criança irá lidar 

com a situação. Por esse motivo, é tão importante dar à criança, nesta fase, uma atenção especial 

transmitindo-lhe uma visão positiva dessa passagem como uma oportunidade de crescer, de 

realizar novas experiências, de conhecer novas pessoas e contextos, de iniciar um novo ciclo, de 

forma a sentir confiança nas suas capacidades para dar resposta aos desafios que se lhe colocam 

(ME., 2016, p.97).  Deste modo, cabe ao educador de infância facilitar, em articulação com os 

professores do 1º CEB, a transição da criança para a escolaridade obrigatória (ME., 2016).  

 Face a esta consciência, foi objetivo deste estudo refletir sobre a necessidade de se realizar 

uma Praxis reflexiva (Marchão, 2002, p.36) acerca da perceção das crianças na transição para 

uma nova etapa educativa. Estando a criança, no centro da ação educativa, e sendo ela a principal 

implicada neste processo de transição para a escolaridade obrigatória, é necessário que se sinta  

integrada no ambiente (…) educativo, devendo sentir que pertence ao 

grupo e que é aceite, compreendida e protegida pelos adultos (Katz et 

al, 1997, p.20). Segundo as ME (2016, p.9) o reconhecimento da 

capacidade da criança para construir o seu desenvolvimento e 

aprendizagem supõe encará-la como sujeito e agente do processo 

educativo, o que significa partir das suas experiências e valorizar os 

seus saberes.  
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Assim, ouvir a criança e implicá-la nesta ação deverá ser uma das estratégias a utilizar 

nos processos de transição, visto que é ela a especialista da sua própria aprendizagem (Katz et 

al, 2009, p.22).  

Conclui-se, portanto, que a perceção da criança é importante, porque nos amplia o olhar 

enquanto investigadoras, aumentando o conhecimento, relativamente à realidade educativa que 

se pretende estudar.  

 

3.  Metodologia  

Metodologicamente, foi desenvolvido um estudo de cariz qualitativo e exploratório. De 

acordo com Denzin e Lincoln (2006) a pesquisa qualitativa é, em si mesma, um campo de 

investigação que envolve o estudo e o uso de uma variedade de materiais empíricos e que, como 

um conjunto de atividades interpretativas, não privilegia nenhuma única prática metodológica em 

relação a outra, definindo-a genericamente como uma atividade situada que localiza o observador 

no mundo (Denzin e Lincoln, 2006 p.17). 

Nesta metodologia não existe, em geral, grande preocupação com a dimensão das 

amostras ou sequer com a generalização dos resultados (Brito, 2012, p.39). Segundo Coutinho 

(2005) o investigador surge como o instrumento de recolha de dados por excelência. Assim, e por 

oposição ao paradigma positivista que caracteriza os estudos quantitativos, surgem os estudos 

qualitativos para a análise e estudo do comportamento e atividade humana. 

 Neste estudo utilizou-se o inquérito por entrevista que se define, na perspetiva de Rugoy 

(1997, citado por Ribeiro, 2006, p.80), como o instrumento mais adequado para delimitar os 

sistemas de representações de valores, de normas veiculadas por um indivíduo e apresenta um 

tipo de comunicação bastante particular.  

Nas suas diferentes formas, as entrevistas distinguem-se pela apresentação dos processos 

fundamentais de comunicação e interação humana. Corretamente utilizadas, as entrevistas, 

enquanto metodologia científica, permitem ao investigador retirar informações e elementos de 

reflexão muito ricos e matizados.  

O uso de entrevistas com crianças, pode ser o instrumento principal ou complementar de 

recolha de dados. Porém, esta técnica é ainda pouco explorada, com este público, justamente pela 

criança ter sido considerada, durante muito tempo, como incapaz de falar sobre as suas 

preferências, concepções ou avaliações (Carvalho et al., 2004, p.174). Deste modo, cabe ao 

entrevistador a responsabilidade de adequar os métodos da entrevista à capacidade comunicativa 

da criança. De acordo com Gabardino et al. (1993, p.109) deve-se avaliar o vocabulário e a 

complexidade gramatical das afirmações das crianças para que se possa adaptar o nível das 

perguntas e comentários. Na perspetiva do mesmo autor, ao realizar uma entrevista, deve-se 
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saber que as respostas daquele que é entrevistado são influenciadas não só pela pergunta que 

lhe é feita, mas pelas diversas perguntas e respostas precedentes.  

É frequente supor-se que as crianças mentem ou que não são capazes de distinguir a 

realidade da fantasia. De acordo com este autor as crianças podem, realmente, vir a mentir por 

inúmeras razões, nomeadamente, por querer agradar ao pesquisador. Contudo, considerar que a 

criança mente, desqualificando o que ela diz, é sinal de que se desconhece que (…) as crianças 

constroem, através de experiências narrativas com o outro, no dia a dia, os seus próprios 

significados sobre o mundo e sobre si e relacionam-se com o mundo a partir desses significados 

(Rossetti., et al 2008, p. 4). A própria relação que se cria entre o entrevistador e o entrevistado e 

a disponibilidade e motivação para a qual a criança se predispõe irá influenciar muito a veracidade 

das suas respostas. 

 Ainda sobre a fidedignidade, Docherty e Sandelowski (1999, p.179), consideram que as 

entrevistas com crianças, não são menos desenvolvidas ou menos verdadeiras do que os dados 

obtidos através da entrevista com os adultos, são apenas diferentes. Acrescentam, ainda que 

crianças a partir dos seis anos de idade têm capacidade cognitiva e de linguagem para serem 

entrevistadas. Elbers (2004, p. 205) também atenta que crianças são capazes de atuar como 

parceiros competentes de conversação.  

Para que seja possível estabelecer uma boa entrevista, Delfos (2001, p.61) propõe que se 

tenham alguns cuidados, dentre eles: colocar-se na altura (visual) da criança; olhar para a 

criança enquanto se fala; fazer com que a criança se sinta confortável; escutar o que a criança 

diz; intercalar a conversa com jogos; entre outros aspetos que foram tidos em conta nas 

entrevistas realizadas. Assim, enquanto entrevistador é importante que se deixe claro para a 

criança o que se pretende, quais são os objetivos e o que se espera dela. Esta deve compreender 

que as suas respostas não são vistas como certas ou erradas, mas antes, que apenas se pretende 

saber qual a sua opinião sincera relativamente a determinado assunto, e que pode, caso prefira, 

não falar sobre algo que não queira. É importante ouvir a voz das crianças.  

Para Rossetti et al (2008, p.7) o objetivo das conversas com crianças sob medida de 

proteção não deve ser somente o de avaliar, nem comparar e muito menos enquadrá-las em 

padrões pré-estabelecidos, uma vez que, no momento em que conversamos com crianças e 

adolescentes, eles podem estar aprendendo sobre si e construindo suas histórias. 

Neste estudo, foi aplicada uma entrevista semiestruturada que se caracteriza, segundo 

Formosinho (2001) e Máximo-Esteves (2008, p. 99-100), pela modalidade (…) que reúne um 

conjunto de atributos permitindo utilizá-la como instrumento metodológico mais adequado para 

dar expressão à voz das crianças, sendo um requisito indispensável para que esta se torne 

participante ativa na (re)construção do conhecimento científico sobre si própria.  
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As três entrevistas realizadas seguiram os respetivos guiões, previamente formulados pela 

investigadora e testados com um grupo de crianças diferentes daquelas que foram entrevistadas, 

de modo a compreender se as perguntas expressavam a clareza necessária para a obtenção da 

informação pretendida (pré-teste). Estes pré-teste permitiram que fossem feitas alterações 

(apêndice 19). 

Os mesmos incluíram perguntas de resposta fechada e aberta, com o objetivo de; i) 

verificar a perceção das crianças, na transição entre a educação pré-escolar e 1º CEB; ii) entender 

os momentos pelas quais a mesma passa, tanto a nível cognitivo como social; iii) perspetivar as 

suas vivências, emoções e anseios nesta fase de transição; iv) concluir sobre as suas necessidades 

e expetativas. 

Posteriormente, e já na fase processual, tivemos contacto direto com as crianças do nosso 

estudo, recorremos à observação direta dos seus comportamentos e percecionámos o modo como 

se comportavam perante determinada pergunta. Este contacto permitiu estabelecer uma ligação 

afetiva com as crianças, ao mesmo tempo que possibilitou uma conversa informal, embora 

intencional e orientada.  

A par da entrevista, e depois de a mesma ter sido realizada, foi feita uma análise de 

conteúdo das respostas obtidas, a qual, na perspetiva de Bardin (2007, p. 37) se traduz num 

conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter por procedimentos sistemáticos 

de descrição o conteúdo das mensagens. Bell (2002, citado por Alves, 2008, p.24) complementa 

a ideia citada anteriormente referindo que este método recorre ao estabelecimento de categorias 

para analisar sistematicamente os dados obtidos a partir dos documentos. 

O processo e análise de dados inicia-se quando se define a unidade de análise. Na 

perspetiva de Lüdke & André (2002) existem dois tipos de unidade de análise: a Unidade de 

Registo e a Unidade de Contexto. Nesse sentido, um investigador pode selecionar segmentos 

específicos do texto para analisar, por exemplo, em termos de frequência, ou pode apenas atender 

ao contexto e à compreensão da informação. De acordo com os mesmos autores. o investigador 

procurará ampliar o campo das informações contidas no texto até perceber, na etapa final de 

análise, que não dispõe de mais documentos para analisar e que a exploração de novas fontes traz 

informações redundantes, aferindo que “quando há um sentido de integração na informação já 

obtida, é um bom sinal para concluir o estudo (Lüdke & André, 2002, p. 44). 

Esta recolha permitiu a transcrição clara e objetiva de todas as entrevistas com vista à 

posterior categorização das respostas das crianças, o que possibilitou a análise objetiva e 

sistemática dos dados (Bardin, 2007).  
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4. Participantes   

Neste estudo, o corpus foi constituído por 9 crianças, entrevistadas em três momentos 

distintos, especificamente, no mês de maio (ainda a frequentarem o último ano do pré-escolar), 

seguidamente no mês de outubro (já a frequentarem o 1º ano do 1º CEB) e, posteriormente, em 

meados de dezembro (após a avaliação do 1º período). As suas idades variavam, no primeiro 

momento entre os 5 e 6 anos de idade e, posteriormente, entre os 6 e 7 anos. 

A realização da primeira entrevista foi realizada em dois estabelecimentos de ensino 

diferentes, nomeadamente, o jardim de infância da Sé e o jardim de infância da Escola Regional 

Dr. Dinis da Fonseca, mais conhecida como Outeiro de São Miguel. A segunda e terceira 

entrevistas, e tendo a investigadora seguido os alunos na sua entrada para o 1º CEB, foi também 

realizada na Escola Regional Dr. Dinis da Fonseca – Outeiro de São Miguel e na Escola Básica 

do Bonfim, ambas na cidade da Guarda. 

 

5. Procedimentos 

Tendo em conta o referido anteriormente delineámos um conjunto de estratégias de forma 

a conhecer a opinião das crianças nesta fase tão importante nas suas vidas. Durante a PES no  

pré-escolar e no 1º CEB, respetivamente, surgiram-nos as seguintes questões: Será que as crianças 

estão preocupadas ao irem para o 1º CEB? Esta transição é fácil para elas? Têm medo das crianças 

mais velhas, e dos adultos, ou veem-nos como amigos? A sala sem brinquedos assusta-os? O que 

pensam sobre o pré-escolar? E a educadora, será que querem deixá-la? Será que sabem que vão 

mudar de escola? O que pensam do 1º CEB? Na tentativa de procurar responder a estas questões, 

realizamos entrevistas semiestruturadas ao grupo de crianças (9 no total), em três momentos 

diferentes, nomeadamente na altura em que as crianças ainda se encontravam em ambiente de 

pré-escolar, seguidamente, logo após a sua entrada no 1º CEB e, finalmente, após o primeiro 

período no 1º CEB.  

Na elaboração das entrevistas, houve uma definição prévia e clara dos objetivos,  

tendo-se ainda tido em conta alguns aspetos importantes, como a utilização de uma linguagem 

adequada para o público alvo e a criação de uma relação empática prévia e motivadora. As 

entrevistas às crianças, quando bem realizadas, ajudam a criança no processo de auto-avaliação 

e de tomada de consciência dos seus processos de aprendizagem (Formosinho & Araújo, 2008, 

p.119). 

Por outro lado, e a fim de manter a coerência de procedimentos, utilizou-se o guião 

previamente preparado para a orientação das entrevistas que, servindo de instrumento orientador, 

possibilitou também uma grande flexibilidade de procedimentos no contacto com a criança (a 
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título de exemplo, houve alteração da ordem das perguntas, sempre que se julgou oportuno, com 

o objetivo de dar continuidade ao pensamento da criança). De acordo com Abrunhosa (2008, 

p.145) a elaboração do guião constitui um momento importante da investigação, na medida 

em que ele orientará a recolha de dados. Albarello, et al (1997, p. 217) referencia que este 

guião pode ser afinado no decurso da investigação, em que algumas questões podem  

tornar-se mais importantes do que outras, em função da pessoa entrevistada. Nesta sequência 

Estrela (1994, citado por Teixeira, 2006, p. 92), menciona a necessidade de construir o guião 

com uma estrutura maleável que permita, para além do aprofundamento das respostas às 

questões, a colocação, se necessário, de novas questões no decorrer da entrevista e que 

permita a livre expressão das ideias, sentimentos e representações dos entrevistados sem 

nunca esquecer os objectivos pretendidos. 

Para a realização das entrevistas, primeiramente, contactámos com as instituições onde 

apresentámos o estudo que pretendíamos realizar. Como as instituições eram diferentes, tivemos 

de elaborar um pedido de autorização para o Outeiro de São Miguel e outro para o Agrupamento 

de Escolas Afonso de Albuquerque. A estes pedidos, anexámos os pedidos de autorização aos 

encarregados de educação (apêndice 20) e os guiões das três entrevistas (apêndice 21, 22 e 23). 

Após a autorização de ambas as entidades, reunimos com as docentes dos grupos, a quem 

explicámos o objetivo do estudo e das entrevistas, entregámos os guiões das mesmas e lhes 

solicitámos a entrega das autorizações aos encarregados de educação das crianças a serem 

entrevistadas. 

 Com os encarregados de educação realizámos uma reunião de forma a que, também eles, 

compreendessem o propósito e interesse desta investigação e solicitámos a sua permissão no que 

diz respeito à participação (voluntária) das crianças. Após darmos conhecimento e termos as 

autorizações para a presente pesquisa, apresentámos a investigação às crianças, solicitando a sua 

participação e esclarecendo o que lhes iríamos pedir. Também lhes explicámos que se durante o 

processo de estudo desejassem abandonar a sua participação, podiam fazê-lo livremente.  

Começou-se, assim, por entrevistar, no mês de maio e, posteriormente, nos meses de 

outubro e dezembro, o grupo de crianças, de forma a compreender as suas conceções sobre a 

transição para o mundo do 1º CEB. 

 Como tal, organizou-se este encontro nos dois contextos referenciados: o contexto de 

pré-escolar e o contexto de 1º CEB. A entrevista foi operacionalizada entre a investigadora e duas 

crianças de cada vez (sendo propositadamente agrupadas uma criança mais introvertida e outra 

mais extrovertida), por se considerar que este aspeto facilitaria a comunicação.  

A escolha das crianças ficou ao critério das docentes titulares, melhores conhecedoras do 

grupo, e as entrevistas foram marcadas tendo em conta a disponibilidade dos envolvidos. As 
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questões colocadas foram claras e diretas dando-se, como se referiu, liberdade às crianças na 

formulação das suas respostas.  

No decorrer das entrevistas e para garantir que as crianças eram compreendidas, foi 

necessário resumir algumas das suas noções e estar atento às suas interações não-verbais. Como 

instrumento de recolha de dados, solicitou-se a gravação áudio das mesmas, garantindo o absoluto 

anonimato dos participantes, tendo em conta que, seguindo a exatidão das palavras e usos 

linguísticos, se aumenta o registo exato das respostas do entrevistado (Goetz e LeCompte, 1988, 

citado por Pacheco, 1995, p. 89).  

Nesta sequência, relativamente ao contexto de pré-escolar, a entrevista foi elaborada em 

dois estabelecimentos diferentes, nomeadamente no Jardim de Infância da Sé e no Outeiro de São 

Miguel, tendo as crianças sido sempre entrevistadas nas salas de atividades, por se considerar que 

se sentiriam em segurança no seu ambiente educativo, estando mais desinibidas e confiantes. Com 

o propósito de solicitar a colaboração das crianças neste estudo, a investigadora foi apresentada 

pelas educadoras aos grupos com o intuito de estes se sentirem confortáveis com ela. 

Neste contexto antes de cada entrevista realizou-se, como motivação inicial (Sprinthall, 

2000) um jogo com as crianças de modo a criar uma relação empática e alguma familiaridade 

com o grupo, iniciando-se a entrevista apenas quando se considerou que as crianças já estavam 

descontraídas para responder às perguntas. 

Após o jogo as crianças foram divididas, como já foi referido anteriormente, em grupos 

de dois elementos e procedeu-se à entrevista.  O gráfico 9, presente nos resultados, apresenta as 

conclusões obtidas no contexto de pré-escolar. O principal objetivo da formulação destas questões 

foi, por um lado, fazer com que as crianças refletissem sobre a sua mudança para uma nova etapa 

educativa e, por outro, compreender as suas perceções sobre esse acontecimento.  

No que diz respeito ao segundo contexto, uma vez que as crianças iniciaram o 1º ano no 

1º CEB tivemos de as seguir para as escolas onde foram inscritas. Assim, realizámos as entrevistas 

na Escola Básica do Bonfim e no Outeiro de São Miguel, respetivamente, no mês de outubro. 

 Como os agrupamentos do 1º CEB eram os mesmos dos do pré-escolar, apenas reunimos 

com as docentes titulares de turma, para a podermos prosseguir com a segunda e terceira 

entrevistas. Entregámos-lhes os guiões das entrevistas de forma a dar conhecimento do estudo e, 

após obtermos autorização das mesmas, voltámos a ter contacto com as crianças e prosseguimos 

para as entrevistas. Neste contexto não se realizou nenhum jogo com as crianças, porque estas já 

tinham alguma familiaridade com a investigadora.  

No contexto de 1º CEB as duas últimas entrevistas foram realizadas fora do ambiente de 

sala de aula, nomeadamente na biblioteca escolar (no caso da Escola Básica do Bonfim) e na sala 

de professores (no caso do Outeiro de São Miguel), porque as crianças se encontravam em horário 
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escolar. O intuito foi compreender de que forma as crianças recordavam o pré-escolar e como 

viveram a transição entre estes dois mundos, procurar perceber o seu estado emocional no 

momento em que aconteceu este processo de transição e de adaptação a uma nova etapa educativa, 

compreender de que forma distinguem ambos os contextos e educadoras e de que forma passam 

a ver o pré-escolar, a partir do momento em que entram no 1º CEB. O gráfico 10, apresentado nos 

resultados, mostra as conclusões relativas à entrada e adaptação das crianças ao 1º CEB no mês 

de outubro e o gráfico 11 pretende mostrar os resultados obtidos na última entrevista realizada no 

mês de dezembro. 

 

6. Análise de dados  

Realizadas as entrevistas, procedeu-se à categorização, que consiste em codificar 

informações consideradas relevantes, permitindo uma melhor perceção dos resultados obtidos.  

Na perspetiva de Flores (1994) a codificação é o processo físico através do qual se realiza 

a categorização, sendo os códigos representativos das categorias representados em números ou 

abreviaturas de palavras dos respetivos nomes das categorias. Ainda na perspetiva do mesmo 

autor, as categorias podem ser definidas a priori de acordo com as questões da investigação ou 

a posteriori de acordo com os dados obtidos, enquadrando-se este último procedimento em uma 

análise de natureza interpretativa. 

Na perspetiva de Bardin (2007, p. 111), é uma operação de classificação de elementos 

constitutivos de um conjunto, por diferenciação e, seguidamente, por reagrupamento segundo o 

género (analogia), com os critérios previamente definidos. Neste sentido, a categoria não é mais 

do que uma rubrica que reúne um grupo de elementos com características comuns, o que 

possibilita a esquematização de informações com vista à sua correlação para assim se proceder à 

sua ordenação lógica.  

Os dados recolhidos nas entrevistas foram, então, categorizados e posteriormente 

analisados, encontrando-se os resultados obtidos nos gráficos infra. Um com os resultados do 

contexto de pré-escolar (gráfico 9) outro, com os resultados na entrada para o 1º CEB (gráfico 

10) e por último os resultados em contexto de 1º CEB, após o 1º período (gráfico 11). 

 Iniciando a leitura de dados, estabelecemos as seguintes categorias para o contexto de 

pré-escolar: i) perceção do jardim de infância; ii) sentimentos em relação ao 1º CEB; iii) perceção 

do 1º CEB; iv) transição entre os dois contextos; v) presença da educadora no ano seguinte.  

Das respostas dadas pelas crianças, algumas encontram-se transcritas, a título 

exemplificativo, para melhor compreensão da análise realizada.  
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Apresenta-se o gráfico 9, relativo à entrevista (apêndice 21) realizada às crianças no pré-escolar, 

no mês de maio. 

 

Nesta sequência, a alínea i) pretendeu aferir o que as crianças aprenderam enquanto 

estiveram no jardim de infância. Como se pode observar no gráfico 9 cerca de 7 crianças 

consideram que no pré-escolar aprendem a desenhar e a pintar. Quis-se também saber as suas 

espectativas para o que irá ser realizado no 1º CEB (alínea ii).  Verificou-se, que se centram na 

ideia de que no 1º Ciclo vão construir novas habilidades morais e académicas (Barbosa & 

Delgado, 2012, p.119). 

 De acordo com Sim-Sim (2010, p.110), se questionarmos as crianças sobre o motivo pelo 

qual querem ir para a escola ou o que é que vão aí aprender, elas irão responder que é para 

aprender a ler e a escrever. Efetivamente como podemos observar no gráfico, quando foi feita a 

pergunta, a resposta da maior parte das crianças incidiu na aquisição de novos conhecimentos ou 

na aprendizagem da leitura e escrita. Segue um exemplo para melhor compreensão:  

D – Vou aprender as letras e os números. 

7

2
3

2

4

7

2

8

1
0

9

Perceção jardim de infância Perceção 1º CEB

Sentimentos 1º CEB Transição entre os dois contextos

Presença da educadora no ano seguinte

Gráfico  9. Entrevista realizada às crianças no pré-escolar, no mês de maio. 
Fonte: Própria. 
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Para além disso, e ligando esta ideia ao pretendido na categorização da alínea iii), quis-se 

perceber os sentimentos que a criança tem relativamente ao 1º CEB. Castro (2004), citado por 

Alves (2008, p.26) refere a este propósito que o facto de a criança até ter um sentimento e 

pensamento positivos em relação à escola dos meninos grandes não deixa de ter de enfrentar o 

desconhecido e de ter de encarar uma realidade à qual não está habituada. Tendo em conta esta 

opinião, surgiu um aspeto que também nos pareceu importante considerar, no que diz respeito à 

informação que as crianças recebem da família, pois através dela criam-se expetativas e imagens 

acerca da nova etapa pela qual a criança tem de passar, e que nem sempre são positivas para ela, 

como reflete do exemplo que se segue: 

Investigadora – O teu irmão está na Escola primária e já 
aprendeu muita coisa. E tu? O que é que vais aprender? 
D2 – A estudale. 
Investigadora – E os números vais aprender? 
D2 – Não. Eu não vou consegui. Quando eu ir para a escola e se 
eu não passar para a outra classe a minha mãe zanga. 
Investigadora – Achas que é importante 
mudar de escola? 
D2 – Eu não queria ter escola. 
Investigadora – D2, porquê? Na escola aprendem-se coisas 
novas. 
D2 – Às vezes sim. Mas aqui ainda sou pequinino. 
 

Neste caso, a criança tem uma ideia negativa da escola primária pelo facto do seu irmão 

ser repreendido em casa, quando não obtém sucesso na aprendizagem. Uma das respostas desta 

criança foi dizer que queria continuar a ser pequenina porque deste modo a mãe não se zangaria 

com ela, o que, para além de mostrar uma baixa autoestima, revela também um enorme 

desinteresse em querer aprender.  

Contudo, conclui-se, pela leitura do gráfico, que a maior parte das crianças está contente 

por ir para o 1º CEB (7 crianças), sabem que vão adquirir novos conhecimentos, sabem também 

que vão fazer novas amizades, contudo, existem outras crianças (como a do exemplo transcrito) 

que não têm a mesma perceção e veem o 1º CEB com medo e ansiedade. Os primeiros dias 

vividos, na escola pelas crianças, são percecionados com grande curiosidade e nem sempre como 

uma experiência positiva.  

Dando continuidade à entrevista, as crianças foram questionadas sobre o facto de se 

manterem na mesma sala no ano seguinte (alínea iv). Tal como o gráfico nos mostra todas as 

crianças, à exceção de uma, tinham a perceção de que transitariam para outra escola.  

Questionou-se, ainda, (alínea v) se a educadora iria continuar com as crianças no próximo ano. 

As respostas a esta questão, tendo sido na maioria positivas, são assim exemplificadas: 
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Investigadora – Agora vocês vão mudar de escola e a educadora 
vai com vocês? 
D – Não.  
Investigadora – Não? 
D – Não, porque para o ano temos de fazer tudo sozinhos.  
D – Não. Porque vamos para a escola primária. 
B – Ela agora vai ficar com os outros meninos. 
Investigadora – Então se a educadora não vai convosco quem é 
que vai lá estar?  
D2 – A professora. 
Investigadora – Quem é a professora? 
D2 – É a dos meninos grandes.  

 

Claramente se compreende, pelas respostas dadas pelas crianças e pelo gráfico acima 

apresentado, que conseguem falar sobre a futura realidade que terão de enfrentar, pois sabem que 

vão mudar de professora. As crianças de pré-escolar, no seu último ano, creem que existem 

requisitos que se devem cumprir para estarem preparadas para a entrada no novo ciclo, 

nomeadamente a capacidade de ser autónomas e a noção de que terão uma nova docente a  

ensinar-lhes novos conceitos.  

No que diz respeito ao contexto de 1º CEB as crianças foram acompanhadas e 

entrevistadas nos respetivos estabelecimentos: EB1 do Bonfim e Outeiro de São Miguel. 

Relativamente a este contexto, a categorização efetuada foi a seguinte: i) adaptação ao 1º 

CEB; ii) Socialização; iii) diferença entre contextos; iv) diferença entre educadora e professora. 

Segue-se o gráfico 10, devidamente categorizado relativo à primeira entrevista no 1º CEB 

(apêndice 22), no mês de outubro. 
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Neste sentido a primeira questão (alínea i) pretendeu compreender os sentimentos vividos 

no primeiro dia de aulas. No geral as crianças demonstraram contentamento (5 respostas) por irem 

para o 1º CEB.  

Investigadora – Como foi o primeiro dia de aulas? 
B – Gostei dos colegas e da professora. 
D2 – Foi divertido, porque estavam lá os pais todos. 
 

Nesta entrevista houve, contudo, 2 crianças que sentiram algum nervosismo e ansiedade 

como nos demonstra o gráfico. Muitas vezes a ausência de informação e experiências ou o modo 

de atuar no novo estabelecimento, podem fazer com que a criança se sinta insegura ou ansiosa e 

desenvolva nela atitudes negativas. É, por isso, necessário estar atento aos comportamentos e 

opiniões das crianças nesta fase de transição, para que não se originem consequências nefastas. 

Seguem alguns exemplos das respostas obtidas: 

F – Senti-me nervoso, porque não conhecia ninguém. 

Gráfico  10. Entrevista realizada às crianças no 1º CEB, no mês de outubro. 
Fonte: Própria. 
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A – Estava um bocado ansioso, porque gosto muito de trabalhar. 
 

De acordo com Martins (2014, p.31) a adaptação a um novo espaço físico é algo difícil 

para as crianças, uma vez que é para elas um espaço desconhecido onde tudo é novo. Sim-Sim 

(2010, p.111) complementa esta ideia referindo que ao se iniciar numa nova etapa, a criança 

perde um espaço conhecido, um profissional de referência, rotinas e hábitos instalados e a 

segurança perante o que conhece e lhe é habitual. As preocupações de algumas destas crianças 

foram também a confusão (1 criança) das salas e o medo (1 criança) dos alunos mais velhos. 

G – A escola é um bocado confusa, por causa das salas. Primeiro 
pensava que ia para uma sala depois fui para outra e no final 
vim para esta.  
D2 – Estava assutado, porque os meninos não gostavam de mim, 
não os conhecia. 
 

Relativamente à alínea (ii) pretendeu-se compreender se as crianças tiveram facilidade 

em realizar novas amizades, uma vez que nesta fase as relações de amizade são um aspeto muito 

importante, pois proporcionam-lhes bem-estar emocional e dão-lhes segurança e apoio para a 

nova experiência que estão a enfrentar.  

Investigadora – Como foi fazer amigos? 
B – Eu fui com todos os que estavam comigo na pré.  
A – Sim, eu já conhecia a MC. 
D2 – Fácil. É logo mostrar um carro, que são logo todos amigos 
meus. 
 

O gráfico mostra que para a maioria (6 crianças) foi fácil fazer amigos, porém, para outras 

crianças foi difícil como é o caso do exemplo que se segue: 

Investigadora –  Como foi fazer amigos?  
D – Foi difícil. Só brincava com a F e o M e com o R. A minha 
mãe disse-me que se me batessem para ir a contar a quem toma 
conta de nós.  
 

Quis saber-se se as crianças, enquanto alunos do 1º Ciclo, notaram diferenças entre os 

dois contextos (alínea iii).  

Investigadora – Nesta escola podem brincar?  
D – Não. Na sala não. 
Investigadora – Então quando é que podem brincar? 
A – No intervalo. 
Investigadora – Como é que vocês sabem que é intervalo e é 
para brincar? 



 

116 

 

B – É assim, quando tamos dentro da sala de aula toca a 
campainha para ir para o intervalo não é, quando tamos no 
intervalo toca para irmos para a sala de aula.  
D2 – Toca a campainha. Depois a professora diz abrem a pota e 
vão a bincar. Depois as pessoas veem as horas depois toca o 
relógio e depois vamos para a sala ota vez. 
 

Verificou-se que a primeira perceção que as crianças possuíam era a consciência de que 

não podiam brincar dentro da sala de aula como faziam no jardim de infância. Todas elas falaram 

também da campainha do estabelecimento.  

Quando a criança vai para o 1º CEB e sente que já não pode brincar como outrora (pré-

escolar), essa brincadeira acaba por ocorrer em contexto de sala de aula onde, por exemplo, 

imagina que o estojo é um avião ou os lápis de cor representam várias espadas e brinca com todo 

o material escolar. Quando a criança dá conta, está a ser repreendida pelo professor, por estar 

distraída.  

Ainda incidindo na alínea iii) os alunos referiram também que não gostavam de 

permanecer sempre sentados e que realizavam muitos trabalhos de casa. De acordo com Campos 

(2012) se os trabalhos de casa são mandados de uma forma excessiva, não deixando que exista 

tempo para brincar, então, estes podem tornar-se num fardo para as crianças repercutindo nelas 

efeitos negativos. Esta sequência refletiu-se nas crianças entrevistadas. Seguem-se algumas das 

respostas: 

F – Eu preferia o pré-escolar, porque tínhamos mais tempo livre.   
B – O 1º ano é chato. Temos de trabalhar muito. 
A – Eu preferia estar no 1º Ciclo, mas sempre no intervalo. 
Investigadora – Porquê? 
A – Porque podíamos brincar e não estava sempre sentada. 
 

Segundo Bastos (2007, p.72) a atitude positiva ou negativa face à escola e as 

aprendizagens aí empreendidas podem ser resultado da singularidade de cada aluno, mas 

também das interações sociais e das avaliações pessoais que a criança realiza. 

Outras das diferenças, entre contextos que as crianças destacaram, foi a disposição da sala 

de aula, pois apesar de já irem para a escola com a ideia de que a sala não era igual àquela que 

frequentavam, referiram que na escola as mesas estavam dispostas de forma individual e paralelas 

umas às outras e não havia cantinhos como na sala do pré-escolar.  

Para finalizar a entrevista questionou-se, ainda, se consideravam que havia diferença entre 

a educadora e a professora (alínea iv). Tendo-se obtido as seguintes respostas: 

A – Com a professora trabalhamos.  
F – A educadora ensina a brincar.  
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B – A professora dá as disciplinas de livros.  
F – A professora dá fichas de avaliação. 

 

Observa-se que a criança tem a perceção de que as docentes (educadora e professora) 

trabalham de maneira diferente. Centram-se na organização do espaço físico das atividades e nos 

trabalhos e áreas onde adquirem as aprendizagens, parecendo distinguir a educadora e a 

professora pelo que ensinam. Enquanto que a educadora é vista como aquela que ensina e mostra 

mais o seu lado afetivo, a professora surge como um transmissor e avaliador de conhecimentos a 

quem cabe manter a ordem e disciplina favorável a um clima de promoção da aprendizagem. 

Nesta fase, ao contrário do pré-escolar, as crianças já percecionam os conteúdos que aprendem e 

o modo como são avaliados.   

Deste modo, conclui-se com esta segunda entrevista uma diferença percetível sentida 

pelas crianças entre o Jardim de Infância e a Escola. Claramente se evidencia que a adaptação ao 

1º ano de escolaridade não foi fácil para a maioria das crianças, deste estudo, sobretudo devido 

ao elevado número de trabalhos de casa e à ausência de brincar, o que originou em muitas delas 

descontentamento. Nesta sequência pode aferir-se, a partir das respostas, que a criança de 

transição demonstra um cenário imbuído pelo trabalho silencioso imposto pelos livros e fichas 

que prescindem da atenção necessária para o estudo e aprendizagem das letras e dos números 

Bastos (2007, p.155).   

Para finalizar este estudo realizou-se a terceira entrevista no mês de dezembro  

(apêndice 23), tendo-se efetuado a seguinte categorização: i) perceção do jardim de infância; ii) 

perceção do 1º CEB; iii) o que é ser aluno; iv) preferência entre contextos, tal como se mostra no 

gráfico 11. 
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Relativamente à terceira entrevista, questionaram-se as crianças se lembravam de como 

era o jardim de infância e o que tinham aprendido nele (alínea i).  

Investigadora – Ainda te lembras da tua antiga escola? 
D1 – Sim, era muito mais divertida. 
M – Tinha uma biblioteca a fingir. 
Investigadora – O que aprendias lá? 
M – Aprendia-se a desenhar o nome em letra maiúscula. 
A – Fazíamos jogos na mesa.  
D1 – Aprendíamos a desenhar e a pintar. 
 

Gráfico  11. Entrevista realizada às crianças no 1º CEB, no mês de dezembro. 
Fonte: Própria. 
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Claramente se verifica, pelas 5 respostas presentes no gráfico, que as crianças continuam 

a percecionar o pré-escolar como o local de diversão, onde se fazem jogos, onde se brinca, mas 

também onde se aprende a desenhar, a pintar (2 crianças) e a escrever o nome (1 criança).  

Questionou-se também sobre o que se aprendia no 1º CEB e o que mais gostavam de fazer 

na escola (alínea ii), com o intuito de compreender se distinguem ambos os contextos e 

diferenciam os seus métodos de trabalho. Com vista a uma melhor compreensão dos seus 

significados, exemplificam-se os seus discursos: 

Investigadora – O que já aprenderam nesta escola? 
A – As vogais, já sabemos ler peão, papaia. 
M – Aqui já fazemos letra manuscrita.  
F – Aprender a fazer contas de cabeça. 
Investigadora – O que mais gostas de fazer nesta escola? 
D1 – De estudar na sala de aula. 
D3 – Dos intervalos.  
B – Trabalhar e aprender os números.  
G – Fazer contas.  
 

De facto, neste momento (coincidente com o fim do 1º período) o jardim de infância 

aparece mais diluído, como um local onde se gosta de estar e, essencialmente, de brincar. A escola 

do 1º CEB é fundamentalmente relacionada com a aquisição de saberes como aprender a ler, a 

escrever, a aprender matemática, entre outros. A escola é, portanto, vista pelas crianças como o 

local onde se adquirem novas aprendizagens, com um maior nível de dificuldade. As crianças 

adquiriram consciência, de que o trabalho corresponde à produtividade e o brincar ao lazer.  

Relativamente à alínea iii) pretendeu-se compreender se sabiam o que era ser aluno. 

Investigadora – O que é ser aluno? 
G – É criança para aprender 
M – Ser uma pessoa que precisa de aprender.  
A – Quando são mais crescidinhos são alunos. 
 

Quando se questionaram as crianças se eram boas ou más alunas, apenas uma disse que 

era boa aluna, enquanto que as restantes não souberam responder à questão. Para a maioria delas 

ser bom aluno exige determinados padrões, impostos pelo adulto, que têm de se cumprir e que a 

maioria destas crianças, considera, não conseguir corresponder-lhes. 

Investigadora – Tu és bom ou mau aluno? 
M – Mais ou menos, porque converso um 
bocadinho com o do lado. 
B – Às vezes a professora chama-le à atenção porque primeiro 
ajoelha e depois é que senta na cadeira. 
D1 – Sou bom aluno, por o comportamento e tenho sempre bola verde. 
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Investigadora – O que é ser bom aluno? 
D1 – Fazer bem as letras e aprender bem e portar-nos bem. 
B – Fazer o que a professora manda e ter bom a tudo.  
Investigadora – E tu o que achas que é ser bom aluno. 
G – Quer dizer que é dos melhores alunos que a professora tem. 
D2 – É ter os trabalhos de casa feitos. 
A – A professora já disse quem tiver muita boa nota passa para 
o outro ano e quem se tiver muito mau fica no primeiro ano. 
 

De acordo com as crianças, ser bom ou mau aluno, depende do comportamento que 

tiverem em sala de aula e da aprendizagem que adquirem à medida que são abordados os 

conteúdos. Estas respostas refletem a influência que o adulto tem na criança, na medida em que 

muitos deles referem que são bons ou maus alunos de acordo com aquilo que o adulto lhes diz. 

Verifica-se que o professor é muito mais do que um transmissor de conhecimentos. É, acima de 

tudo, um ser humano que é visto para a criança como uma referência, que diariamente age na sua 

formação, onde determinados valores e atitudes são pontos fortes para a educação das mesmas. 

Para finalizar esta entrevista questionou-se na alínea iv) acerca de qual o contexto que 

escolheriam (pré-escolar ou 1º CEB). Pela análise do gráfico a maioria das crianças (7) prefere o 

1º CEB e somente 2 gostariam de voltar para o pré-escolar. Seguem alguns exemplos de respostas: 

Investigadora – Se tivesses que escolher entre o pré-escolar e o 
1º CEB qual escolherias? 
F – O pré-escolar porque eu adorava educadora. 
B – Eu escolhia o 1º ciclo porque a professora ensinou-nos a ler 
e a escrever e a educadora não.  
M – Eu escolhia o 1º ciclo porque aprendemos coisas novas. 
A – Eu preferia esta escola porque eu gosto de aprender coisas 
novas em vez de coisas à bebé. 
D1 – Esta porque no infantário só se aprende um bocadinho.  
 

Verifica-se pelas respostas dadas que a maioria revela contentamento por estar no 1º CEB. 

Muitas delas admitiram, confirmando o que se verifica pela análise dos gráficos, que tinham medo 

antes de entrarem na escola, devido à presença de crianças mais velhas e desconhecidas. 

Demonstraram também que os primeiros dias foram confusos e que a escola não era como tinham 

imaginado e revelaram saudades de poder brincar e descansar sempre que queriam. Contudo, 

passados alguns meses, apesar de saberem que o ensino que frequentam é mais difícil e necessitam 

de trabalhar mais, a maioria o prefere, porque aprendem coisas novas, necessárias para o seu 

futuro. 
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7.  Conclusões do estudo 

Pensar que o adulto conhece quais são os medos, interesses e necessidades que as crianças 

têm, pode nem sempre ser verdade, pois a realidade e a forma como o adulto e a criança vivenciam 

determinadas situações são naturalmente diferentes. De acordo com Scott (2010, citado por Pires, 

2013, p.156) ao reconhecer as crianças como atores sociais competentes, de direito próprio, faz 

sentido questioná-las sobre as suas próprias contribuições e participação na dinâmica educativa 

considerando-as como participantes ativos neste processo de investigação. Aceitar a opinião das 

crianças é aceitar um ponto de vista sobre aquilo que os adultos lhes oferecem e a forma como 

elas vivem este processo. A transição do pré-escolar para o 1º CEB é, sem dúvida, um marco 

significativo na vida das crianças e a forma como experienciam este passo poderá refletir-se 

significativamente ao longo do seu progresso no sistema educativo e na sua vida em sociedade. 

Acreditamos que, através do que nos transmitem as crianças, é possível ajudar a melhorar 

as práticas educativas e a fazê-las entender que o adulto as compreende. Ouvir o que a criança 

pensa e o que tem para dizer, revela-se importante na compreensão da perceção que se tem sobre 

a transição entre os dois contextos educativos, repletas de questionamentos, angústias e conceções 

diversas. Foi por isso crucial, enquanto investigadores, não só compreender as conceções da 

criança, como também promover o espírito crítico e a reflexão sobre a sua transição entre o  

pré-escolar e o 1º CEB. 

Fazendo-se uma síntese reflexiva do estudo, podemos referir, tendo em conta o constado 

no gráfico 9, que os resultados mostraram a ansiedade sentida pelas crianças antes de entrarem 

no 1º CEB, revelando a consciência de que o 1º CEB é diferente do pré-escolar, pois as crianças 

consideraram, que, no pré-escolar, se brinca e o que se aprende é mais ligado ao desenho e à 

pintura, enquanto que o 1º CEB se liga mais à aquisição de conhecimentos formais como aprender 

a ler e a escrever. Esta análise revelou, ainda, a consciência, de que a educadora não iria continuar 

com ela no ano seguinte e mostrou a necessidade de maior autonomia, como um ponto importante 

para se ir para o 1º CEB.   

No gráfico 10, relativamente aos primeiros dias de escola, algumas crianças opinaram 

sobre o facto de se sentirem sozinhas, antes de começarem a conhecer os novos pares 

(colegas/amigos) com quem se iriam relacionar na escola, enquanto que outras facilmente fizeram 

amizades. Foi também aferido algum desagrado, em primeiro lugar, pelo facto de as crianças 

terem de trabalhar na sala de aula sem se poderem levantar quando queriam e, também, por terem 

trabalhos de casa tanto durante a semana como ao fim de semana e, finalmente, por só poderem 

brincar no intervalo, que só ocorria no período da manhã. 

Por fim, no gráfico 11, relativo à terceira entrevista, verificámos que o descontentamento 

em relação ao trabalho de casa e à ausência do brincar ainda estavam muito presentes na opinião 
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das crianças. Contudo revelaram também um maior interesse em estar no 1º CEB, essencialmente 

pela aprendizagem de novos conhecimentos sentidos e compreendidos como necessários à vida 

futura.  

Para podermos responder à questão inicial deste estudo – Qual a perceção da criança de 

pré-escolar ao transitar para o 1º CEB? – foi necessário observar e ouvir as crianças com o intuito 

de compreender as experiências e os sentimentos vivenciados, neste processo de transição. Nesta 

sequência, e após ouvirmos as suas opiniões, aferimos os três elementos que considerámos mais 

marcantes neste processo de transição para a criança, aportando possíveis caminhos para colmatar 

esta problemática. 

Em primeiro lugar, as crianças referem a confusão do novo espaço e o não conhecimento 

de professores e alunos mais velhos, o que faz com que sintam medo, nervosismo e ansiedade em 

relação ao novo espaço de 1º CEB. Pensamos que se as crianças, durante o último ano de 

frequência do pré-escolar, realizassem atividades juntamente com os docentes e alunos de 1º CEB, 

talvez lhes fosse mais fácil fazer a transição, porque o ambiente já lhes seria mais familiar, e 

manter o bem-estar emocional da criança é fulcral para que a transição seja feita de forma natural.  

Nesta fase, a socialização é também fundamental para as crianças. Este aspeto é 

particularmente importante, pois na perspetiva de Silva (2012, p.98), numa tentativa de minimizar 

um eventual stress associado às transições, os amigos podem ter um papel muito importante, 

contribuindo para o ajustamento global da criança à escola, após a transição, nomeadamente ao 

nível do seu “gosto” pela instituição. Criar vínculos de amizade é um apoio para elas poderem 

enfrentar positivamente esta transição, uma vez que as crianças mais velhas as ajudam na 

integração ao novo espaço. 

Em segundo lugar, a maioria das crianças referiram, logo após entrada no 1º ano de 

escolaridade do 1º CEB, ainda em fase de adaptação, que o trabalho em contexto de sala de aula 

e, sobretudo a realização de trabalhos de casa (TPC) como sendo algo que não gostavam, 

provocando-lhes descontentamento/desconforto. Por vezes, a questão que se coloca relativamente 

ao TPC não é tanto a dificuldade das tarefas, mas antes a carga de trabalho excessiva, difícil de 

gerir sobretudo com crianças tão pequenas (Corno, 2000). Muito para além da própria natureza 

dos TPC há todo um complexo contexto de expectativas a considerar. De acordo com Silva (2004, 

p. 110) pais e professores podem sabotar os seus melhores esforços com as crianças passando-

lhes a errónea ideia de que as tarefas devem ser feitas para gerar bons resultados. Contudo, o 

elevar das expetativas pode ter consequências nefastas. De acordo com Silva (2004, 113) se os 

TPC propostos às crianças forem repetitivos e semelhantes ao que a criança fez ao longo do dia 

de aulas, esta não estará muito predisposta para a sua resolução. Acreditamos que não é 

desejável que a criança adote a tendência de trabalhar só por causa do “Bom” e do “Muito Bom” 
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ou da aprovação e satisfação dos pais, tendo de se obrigar a ultrapassar os seus limites, 

penalizando horas de sono, só para cumprir expectativas colocadas numa fasquia desadequada. 

De acordo com o mesmo autor será bem preferível que ela desfrute da experiência de aprender 

ou sinta a satisfação do seu dever cumprido (Silva, 2004, p.114).  

Para que a criança não tenha sentimentos tão negativos relativamente aos TPC, seria bom 

que todos os professores conversassem com os seus alunos sobre a importância que os mesmos e 

os interesses da criança têm na consolidação das aprendizagens.  Numa fase inicial seria útil 

mandar trabalhos que despertassem a curiosidade, encorajando-as positivamente na sua 

realização. De acordo com Silva (2004, 113) é preciso inovar, propor tarefas diversificadas e que 

permitam desenvolver a imaginação e criatividade das crianças. Os professores podem (e devem) 

preparar as crianças, gradualmente, ensinando-as a estudar e aumentando, progressivamente e na 

medida certa, a carga do trabalho realizado em casa.  

Em terceiro lugar, observámos a insatisfação perante o facto de apenas poderem brincar 

nos intervalos. Numa fase inicial de adaptação a um novo espaço, o brincar é essencial pois 

permite à criança alargar o seu mundo social tornando-a mais confiante. De acordo com Moyles 

(2002, p.22) o brincar ajuda a criança a desenvolver confiança em si mesma e nas suas 

capacidades e, em situações sociais, ajuda-a a julgar as muitas variáveis presentes nas interações 

sociais e a ser empática com os outros.    

A nível cognitivo, o brincar permite não só uma melhor perceção das áreas que a criança 

domina ou não, como também possibilita avaliar vários conhecimentos/aptidões, como a 

compreensão oral, atenção, capacidade de resolução de problemas, competências sociais, 

desenvolvimento motor, entre outros. Contudo, sabemos também que os programas cada vez são 

mais extensos e exigentes e, com o aumento da carga horária, parece só haver tempo para 

aprender.  

Deste modo, parece-nos essencial que haja uma preocupação, por parte da tutela, em 

redefinir os horários escolares, colocando os tempos de aprendizagem formal e os tempos 

dedicados ao brincar na proporcionalidade possível.  

Fazendo uma síntese, podemos inferir aspetos que, no nosso entender, deveriam ser 

considerados previamente, de forma a que a transição educativa seja vivida adequadamente pelas 

crianças: 1) criar um sentimento de pertença ao novo grupo por parte da criança, 2) fazer 

compreender e aceitar, à criança, a cultura escolar (normas e rotinas escolares) e 3) articular 

progressivamente o contexto de pré-escolar com o 1º CEB adotando métodos que facilitem a 

adaptação da criança à transição. Tudo para que, como refere Sim-Sim (2010, p.113-114),  

esta passagem seja um momento sem sobressaltos se se estimular a 

consistência e a continuidade na perseguição de objectivos 
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pedagógicos, na organização dos conteúdos curriculares, na partilha dos 

espaços e tempos escolares e, claro, se todos (profissionais, família e 

crianças) se envolverem em actividades específicas para a transição. 

 

Foi muito interessante apreciar as diferenças de respostas das crianças relativamente à 

perceção tida do 1º CEB. De acordo com Estríbio (2010, p.64) a forma de atuação do meio 

envolvente e da família, certamente transmite para a criança a relevância da sua opinião quando 

esta é considerada. Esta consideração pela opinião da criança faz com que esta se sinta 

valorizada e integrada, fomentando assim a sua prossecução na construção da autonomia. 

Quando uma criança é solicitada a opinar sente que a sua opinião é importante. Assim, os 

resultados obtidos devem ser entendidos como pistas geradoras de suposições futuras.  

Devemos, enquanto futuros educadores e professores, procurar estádios de compreensão, 

de forma a proporcionar uma maior e melhor adaptação escolar, quer seja através de aspetos 

motivacionais como emocionais. Ser capaz de perceber a visão da criança em relação a questões 

que a afetam, como a transição educativa, ajuda a ter uma visão mais completa da realidade 

estudada. Devemos fazer com que a criança goste da escola e goste de aprender e devemos 

arranjar formas que permitam que esta transição seja feita naturalmente. 

Ao fazermos uma retrospetiva do percurso que estabelecemos ao longo deste trabalho, 

temos a consciência de que muita coisa ficou por dizer, já que esta temática é ainda pouco 

estudada, estando pouco enraizada no ensino atual. Sem querer tirar conclusões aos factos aqui 

descritos, na globalidade e com a investigação que desenvolvemos, pensamos ter respondido à 

nossa questão de partida, ainda que centralizada num círculo restrito, devido ao corpus diminuto 

permitir a generalização dos resultados, contribuindo de forma positiva para o estudo da 

articulação entre a escola e os processos que se desenvolvem no seu âmbito. Todo este 

procedimento foi necessário para compreender como a criança vê esta transição.  

Espera-se que este novo estudo possa contribuir para que os intervenientes no processo 

de transição da criança se esforcem para que a escola não seja vista pelas crianças como algo 

negativo. É imprescindível que estes primeiros passos das crianças no mundo escolar sejam 

fortalecidos, permitindo-lhes avançar com confiança para os próximos desafios da vida escolar. 
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Conclusão geral 

A finalização deste relatório de Prática de Ensino Supervisionada implica refletir sobre 

todo o percurso académico, desde o início da licenciatura em Educação Básica até ao final do 

Mestrado no momento atual. Foram 5 anos de intenso trabalho, mas também de aprendizagem e 

crescimento. 

A PES foi realizada no ano 2016/2017, no Agrupamento de Escolas Afonso de 

Albuquerque, onde tivemos a oportunidade de trabalhar, primeiro, no ensino pré-escolar e, depois, 

no 1º CEB. Esta prática permitiu ter uma consciencialização sobre o papel do educador/professor, 

bem como dos obstáculos que estes têm de enfrentar. Tanto no pré-escolar como no 1º CEB, 

embora de modo diferente pela inerência dos documentos reguladores, é elaborada uma 

planificação, de acordo com aquilo que se pretende trabalhar e da forma como se pretende 

operacionalizar. Cabe aos educadores/professores, de acordo com o uso dos seus conhecimentos 

científicos, pedagógicos e didáticos, adotar os procedimentos metodológicos adequados a uma 

aprendizagem bem-sucedida dos conteúdos, tendo em atenção a fundamentação e clareza das 

atividades, com o intuito de permitir às crianças um percurso sólido na aquisição dos saberes 

referidos nos Programas e Metas Curriculares.  

Esta prática possibilitou-nos mobilizar as aprendizagens e conhecimentos adquiridos e 

aplicá-los a situações reais de ensino aprendizagem. As experiências vivenciadas foram únicas e 

especiais, por terem sido as primeiras, quer a nível da partilha de saberes e troca de ideias, como 

ao nível das equipas com que trabalhámos. O trabalho desenvolvido com as crianças foi 

surpreendente, permitindo-nos crescer e ganhar mais confiança enquanto futuros 

educadores/professores. 

Sendo este um trabalho que visa a obtenção da profissionalização tem, obrigatoriamente, 

de fazer parte do mesmo um enquadramento das instituições onde decorreu a PES, uma descrição 

sobre o desenvolvimento/ estratégias em contexto de estágio, bem como um estudo sobre um tema 

que, de alguma forma, nos tenha suscitado interesse em querer estudar, enquanto elaborámos o 

estágio.  

Assim, e de uma forma muito sucinta, no capítulo I descreveu-se o contexto educativo e 

o meio envolvente, onde foi realizada a PES. Neste capítulo, foi realizada também uma descrição 

do Jardim de Infância de Lameirinha e da Escola Básica do Bonfim, por terem sido as instituições 

onde decorreu a PES. 

Já no Capítulo II expuseram-se e explicaram-se as várias atividades desenvolvidas e as 

experiências adquiridas, enquanto estagiária, em ambos os contextos educativos. 

As unidades curriculares, observações, planificações, teorias e sugestões de professores 

ao longo do percurso académico, tornaram-se significativas no Mestrado, pois foi nele que 
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participámos direta e ativamente nos contextos de pré-escolar e 1º CEB. Através da teoria e da 

prática pudemos obter um conhecimento mais profundo dos contextos onde iremos lecionar.  

Todo o trabalho realizado ao longo da PES teve como linha orientadora a metodologia 

orientada para uma ação centrada no aluno, em que o objetivo essencial foi proporcionar 

aprendizagens significativas e o desenvolvimento de competências sociais perante a sua forma de 

estar e de se relacionar com o “outro” a todos os níveis. As decisões tomadas, procuraram ir 

sempre ao encontro das necessidades e dos conhecimentos de cada criança/aluno.  

É no processo da PES que se constituem os alicerces fundamentais na formação e no 

progresso quer a nível pessoal, quer a nível profissional na prática de ensino. Cabe-nos a nós, 

educadores/professores, não só formar cidadãos, como também apoiar e fornecer ferramentas para 

a vida.  

Ainda assim, devemos manter a consciência de que tudo o que se observou e os contextos 

onde se trabalhou foram apenas uma pequena amostra do mundo do trabalho e da vida de 

professor. 

Finalmente, no capítulo III, apresentou-se um pequeno estudo sobre a perceção de um 

grupo de crianças de pré-escolar na sua transição para o 1º CEB. Uma das razões pelas quais foi 

realizado este estudo, prendeu-se, com a curiosidade e interesse pessoal em adquirir um 

conhecimento mais profundo sobre o que pensam e sabem as crianças face a esta transição, tão 

importante nas suas vidas.  

Lansdown (2004, p.5) refere que o artigo 12º da Convenção dos Direitos das Crianças, 

consente às crianças serem protagonistas da sua própria vida e não meras beneficiárias passivas 

do cuidado e protecção dos adultos. Neste sentido, Sarmento (2006, citado por Estríbio 2010, 

p.132) afirma que a participação infantil em contexto escolar não é uma mera estratégia 

pedagógica nem um modismo, devendo-se, segundo Lansdown (2004, p.6), a assegurar que todas 

as crianças sejam capazes de participar na construção das actividades escolares. 

Nos últimos anos o tema da transição do pré-escolar para o 1º CEB tem sido alvo de 

alguns estudos.  

Não obstante a limitação do corpus reduzido, os resultados obtidos através da observação 

e sobretudo das entrevistas semiestruturadas, permitiram concluir os sentimentos vividos na 

transição entre os dois contextos educativos. As conceções das crianças resultaram da sua 

vivência no momento do pré-escolar e, de seguida, do 1º CEB. Para as crianças, falar desta 

temática não foi totalmente desconhecido. Muitas delas enquanto estavam no pré-escolar já 

tinham noção de que o 1º CEB era distinto, contudo, desconheciam que fosse tão diferente.  

A finalizar este trabalho podemos dizer com maior certeza que ser educador e 

professor é uma tarefa difícil, que implica mestria e arte. Se não houver colaboração, 
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dedicação, motivação e esforço, os alunos poderão ser alvo de negligência, contribuindo para 

que não adquiram as competências essenciais para poderem progredir positivamente, 

permitindo assim o abandono escolar. Devemos ter em atenção que somos um importante 

pilar no futuro das crianças. Por isso, devemos continuar a investir nelas e a utilizar estratégias 

enriquecedoras, de modo a que se consiga promover o desabrochar das suas habilidades. 

Esta é uma profissão especial onde necessitamos de muito empenho, trabalho, 

organização, paciência e essencialmente de humanidade. Hoje em dia ser professor é mais do 

que ensinar, pois quem vive o ensino como uma paixão sabe que aos olhos de um aluno o 

professor deixa de ser professor para passar a ser um exemplo, um amigo, um herói.  
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Apêndice 1. Planificação da Área de Formação Pessoal e Social no Pré-Escolar 

Áreas de 

conteúdo 

Domínios Objetivos/Competências Estratégias/Atividades Recursos  Avaliação 

 

 

 

Formação Pessoal 

e Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Desenvolver o respeito pelo outro e 

pelas suas opiniões numa atitude de 

partilha e de responsabilidade social; 

- Adquirir a capacidade de fazer 

escolhas e tomar decisões; 

- Ser capaz de promover uma atitude 

crítica relativamente ao que está a 

desenvolver. 

 

 

- Diálogo com as crianças 

sobre o que vamos 

trabalhar; 

- Elaborar com as crianças, 

em papel de cenário, o 

contorno do próprio corpo e 

decoração do mesmo. 

 

  

 

 

- Papel de cenário; 

- Canetas; 

- Tecidos; 

- Cola; 

- Tesoura; 

- Outros materiais para 

decoração; 

-Papel de cenário; 

- Canetas; 

- Tecidos; 

- Cola; 

- Tesoura; 

- Outros materiais para 

decoração. 

A avaliação é realizada 

de forma direta através 

da cooperação, 

resposta das crianças e 

participação nas 

atividades e tarefas 

propostas e indireta, 

através dos registos 

desenvolvidos em 

contexto de sala de 

aula.  
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Áreas de 

conteúdo 

Domínios Objetivos/Competências Estratégias/Atividades Recursos  Avaliação 

 

 

 

 

Área de 

Expressão e 

Comunicação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educação 

Física 

 

 

- Possibilitar um desenvolvimento 

progressivo da consciência e do 

domínio do seu corpo; 

- Desenvolver o prazer do movimento 

numa relação consigo própria e com o 

espaço; 

- Participar em formas de cooperação e 

competição saudável; 

- Seguir regras para agir em conjunto. 

- Jogo dos chapéus de 

bruxa: cada criança tem 

duas bolas saltitonas e 

tenta derrubar os copos 

que estão junto dos 

espaços. 

 

  

 

 

- Bolas saltitonas; 

- Base com chapéus de 

bruxa; 

- Garrafas. 

 

A avaliação é realizada 

de forma direta através 

da cooperação, 

resposta das crianças e 

participação nas 

atividades e tarefas 

propostas e indireta, 

através dos registos 

desenvolvidos em 

contexto de sala de 

aula. 

Apêndice 2. Planificação da Área de Expressão e Comunicação, Domínio da Educação Física no Pré-Escolar 
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Áreas de 

conteúdo 

Domínios Objetivos/Competências Estratégias/Atividades Recursos  Avaliação 

 

 

Área de Expressão 

e Comunicação 

 

 

 

 

 

 

 

Domínio da 

educação 

artística 

(Subdomínio 

das artes 

visuais) 

 

 

- Integrar e relacionar técnicas, para 

criar, recriar ou reinventar; 

- Desenvolver a capacidade de 

observação; 

- Promover a interpretação e reflexão. 

 

- Preencher com 

elementos caraterísticos 

do mar o quadro do 

comportamento (colagem 

e recorte);  

- Elaboração de 

caranguejos através da 

estampagem; 

- Decoração do painel de 

comportamento de acordo 

com os elementos 

visualizados na história 

(peixe, mar, areia entre 

outros). 

 

- Painel de 

comportamento; 

 - Folhas; 

- Areia; 

- Tintas; 

- Lápis de cor; 

- Cola; 

- Tesoura. 

 

A avaliação é realizada 

de forma direta através 

da cooperação, 

resposta das crianças e 

participação nas 

atividades e tarefas 

propostas e indireta, 

através dos registos 

desenvolvidos em 

contexto de sala de 

aula. 

Apêndice 3. Planificação do domínio da Educação Artística, subdomínio das Artes Visuais no Pré-Escolar 
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Áreas de 

conteúdo 

Domínios Objetivos/Competências Estratégias/Atividades Recursos  Avaliação 

 

 

Área de Expressão 

e Comunicação 

 

 

 

 

 

 

 

Domínio da 

educação 

artística 

(subdomínio 

do jogo 

dramático/ 

teatro) 

 

- Facilitar a expressão e comunicação 

através dos fantoches; 

- Recriar situações e acontecimentos da 

vida quotidiana. 

 

- Leitura de uma história 

adaptada por nós com 

fantoches do livro 

“Sexualidade infantil” de 

Esther de la Paz Lopez. 

 

- Fantoches; 

- Fantocheiro. 

 

A avaliação é realizada 

de forma direta através 

da cooperação, resposta 

das crianças e 

participação nas 

atividades e tarefas 

propostas e indireta, 

através dos registos 

desenvolvidos em 

contexto de sala de aula.  

Apêndice 4. Planificação do domínio da Educação Artística, subdomínio do jogo dramático/ teatro no Pré-Escolar 
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Áreas de 

conteúdo 

Domínios Objetivos/Competências Estratégias/Atividades Recursos  Avaliação 

 

 

 

Área de Expressão 

e Comunicação 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domínio da 

educação 

artística 

(Subdomínio 

da música) 

 

 

- Proporcionar o contacto e apoiar a 

exploração de canções de diferentes 

tonalidades, modos, métricas, formas, 

géneros e estilos; 

- Interpretar com intencionalidade 

expressiva-musical: cantos rítmicos; 

- Valorizar a música como fator de 

identidade social e cultural; 

 

- Apresentação das 

músicas: “Que lindo 

pinheirinho”, “Pó de 

estrelas” e “O mar enrola 

na areia” para a 

apresentação; 

- Apresentação da música 

“O Peixinho vai nadando”; 

 

- Computador. 

 

A avaliação é realizada 

de forma direta através 

da cooperação, resposta 

das crianças e 

participação nas 

atividades e tarefas 

propostas e indireta, 

através dos registos 

desenvolvidos em 

contexto de sala de aula. 

 Apêndice 5. Planificação do Domínio da Educação Artística, subdomínio da música no Pré-Escolar 
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Áreas de 

conteúdo 

Domínios Objetivos/Competências Estratégias/Atividades Recursos  Avaliação 

 

 

 

Área de 

Expressão e 

Comunicação 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domínio da 

educação 

artística 

(Subdomínio 

da dança) 

 

 

- Expressar, através da dança, 

sentimentos e emoções em diferentes 

situações; 

- Desenvolver o sentido rítmico e de 

relação do corpo com o espaço e com os 

outros. 

 

- Apresentação das 

músicas: “Que lindo 

pinheirinho” e “Pó de 

estrelas” para a 

apresentação; 

- Apresentação da música 

“O Peixinho vai nadando”;  

- Apresentação da música 

“O mar enrola na areia”. 

- Computador. 

 

 

A avaliação é realizada 

de forma direta através 

da cooperação, resposta 

das crianças e 

participação nas 

atividades e tarefas 

propostas e indireta, 

através dos registos 

desenvolvidos em 

contexto de sala de aula. 

Apêndice 6. Planificação, do Domínio da Educação Artística, subdomínio da Dança no Pré-Escolar 
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Apêndice 7. Planificação do domínio da linguagem oral e abordagem à escrita no pré-escolar  

Áreas de conteúdo Domínios Objetivos/Competências Estratégias/Atividades Recursos  Avaliação 

 

 

Área de Expressão e 

Comunicação 

 

 

 

 

 

 

 

Domínio da 

linguagem 

oral e 

abordagem à 

escrita 

 

 

- Ouvir os outros e responder 

adequadamente, apresentando as suas 

ideias e saberes, tanto em situações de 

comunicação individual como em 

grupo; 

- Elaborar perguntas sobre novas 

palavras; 

- Usar naturalmente a linguagem com 

diferentes propósitos e funções; 

- Identificar diferentes palavras numa 

frase (Consciência da Palavra);  

- Incentivar a expressão espontânea das 

crianças. 

 

 

- Leitura e análise do 

poema “O ratinho 

marinheiro” de Luísa 

Ducla Soares: contar uma 

história, interpretar a 

história, relatar e 

compreender os 

acontecimentos e trabalhar 

a quadra e a rima; 

- Entregar a cada criança 

uma casinha para que esta 

registe, através do 

desenho, os seus 

familiares mais próximos: 

desenho. 

 

- Livro 

- Casinhas; 

- Lápis de cor; 

 

 

A avaliação é 

realizada de forma 

direta através da 

cooperação, 

resposta das 

crianças e 

participação nas 

atividades e tarefas 

propostas e indireta, 

através dos registos 

desenvolvidos em 

contexto de sala de 

aula. 
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Apêndice 8. Planificação do Domínio da matemática no Pré-Escolar    

Áreas de conteúdo Domínios Objetivos/Competências Estratégias/Atividades Recursos  Avaliação 

 

 

 

Área de Expressão e 

Comunicação 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domínio da 

matemática 

 

- Representar e comunicar o 

pensamento matemático; 

- Permitir a exploração no espaço; 

- Desenvolver o raciocínio matemático. 

- Desenvolver um puzzle: 

seriação. 

- Puzzle; 

- Imagens;  

- Fichas de labirinto 

- Tangram. 

 

 

A avaliação é 

realizada de forma 

direta através da 

cooperação, 

resposta das 

crianças e 

participação nas 

atividades e tarefas 

propostas e indireta, 

através dos registos 

desenvolvidos em 

contexto de sala de 

aula. 
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Apêndice 9. Planificação da atividade da Área do conhecimento do Mundo no Pré-Escolar 

Áreas de conteúdo Domínios Objetivos/Competências Estratégias/Atividades Recursos  Avaliação 

 

 

 

Área do 

conhecimento do 

mundo  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Conhecer elementos centrais da sua 

comunidade, realçando aspetos físicos, 

sociais e culturais; 

- Referir e identificar a atividade 

associada a algumas profissões com que 

contacta no dia a dia; 

- Compreender e aceitar a diversidade 

de hábitos, vestuário, profissões, no 

meio em que vive. 

- Entrega a cada criança, 

um chapéu de pasteleiro. 

O objetivo é elaborar um 

bolo de iogurte com as 

crianças de modo a 

desempenharem a função 

de pasteleiro; 

- Elaboração de uma 

cartolina para ficar na sala 

como uma atividade de 

registo do bolo de iogurte. 

 

- Utensílios variados; 

- Ingredientes para 

fazer o bolo de 

iogurte; 

- Cartolina; 

- Tesoura; 

-Cola. 

 

 

A avaliação é 

realizada de forma 

direta através da 

cooperação, 

resposta das 

crianças e 

participação nas 

atividades e tarefas 

propostas e indireta, 

através dos registos 

desenvolvidos em 

contexto de sala de 

aula. 
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Apêndice 10. Planificação da atividade da disciplina de Expressão-Físico-Motora no 1º CEB 

Disciplinas/

Domínios 

Objetivos/Competências Descritores de 

desempenho 

Conteúdos Recursos/ Materiais Avaliação 

 

 

Expressão 

Físico-

Motora 

- Realizar saltos de pequena amplitude, 

no lugar, a andar e a correr em diferentes 

direções, variando os apoios (um-dois, 

dois-um, um- mesmo, um outro); 

 
 
 
 
 

 - Atividades 

rítmicas 

expressivas; 

- Computador; 

- Colunas; 

 

A avaliação é realizada de 

forma direta através da 

cooperação, resposta das 

crianças e participação nas 

atividades e tarefas propostas e 

indireta através dos exercícios 

resolvidos no manual, na ficha 

de trabalho e no caderno de 

atividades. 

Processo de operacionalização: 

Para iniciar a aula as crianças irão fazer um breve aquecimento. De seguida irão dançar a seguinte coreografia para aumentar gradualmente o ritmo cardíaco:  

https://www.youtube.com/watch?v=lFWysdCgVNg 

Posteriormente irão dançar a seguinte coreografia até finalizar a aula: https://www.youtube.com/watch?v=53ePLfGyGes&list=RDM75HIuLeC9A&index= 

Para terminar a aula farei com as crianças o alongamento. 

Sumário:  

Reprodução das coreografias choco choco e  Bouje by ChikaZ Kids.. 
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Apêndice 11. Planificação da Expressão Dramática e Música no 1º CEB             

 

 

                                

 

  

Disciplinas/

Domínios 

Objetivos/Competências Descritores de 

desempenho 

Conteúdos Recursos/ Materiais Avaliação 

 

 

Expressões 

artísticas 

(Dramática e 

Música) 

- Improvisar palavras, sons, atitudes e 

gestos; 

- Improvisar situações usando fantoches; 

- Explorara as qualidades físicas dos 

objetos; 

- Utilizar fantoches; 

- Utilizar objetos dando-lhes atributos 

imaginados em situações de interação: 

em grupo 

 - Jogos 

dramáticos; 

 

- Fantoches; 

- Fantocheiro; 

- Livro “ Um 

peixinho no meu 

quarto” de Maria 

Gonzalez; 

 

 

A avaliação é realizada de 

forma direta através da 

cooperação, resposta das 

crianças e participação nas 

atividades e tarefas propostas e 

indireta através dos exercícios 

resolvidos no manual escolar e 

através dos exercícios 

resolvidos e fichas de trabalho. 
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Processo de operacionalização: 

Esta aula iniciar-se-á através da audição de uma história com fantoches (segue em anexo) num fantocheiro (motivação continuada). A interdisciplinaridade é 

feita através da história ouvida na aula de português com o avental. Os alunos perceberão as várias formas de se poder contar uma história. De seguida as 

crianças tentarão explicar a história ouvida para que por sua vez, sejam divididas em grupos, de modo a manipularem a personagem que lhes calhou. Ao 

manipularem o fantoche vão tentar experimentar a forma como se desloca, como olha para os lados e quais as maneiras mais fáceis de o poder manusear. 

Finalmente as crianças vão novamente ler a história e apresenta-la no fantocheiro, para a turma. 

Sumário:  

Escuta da história presente no livro “Um peixinho no meu quarto” de Maria Gonzalez. 

Dramatização e interpretação da história com fantoches. 
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Apêndice 10. Planificação do domínio da Expressão Plástica no 1º CEB             

 

 

 

Disciplinas/

Domínios 

Objetivos/Competências Descritores de 

desempenho 

Conteúdos Recursos/ Materiais Avaliação 

 

 

Expressões  

Artísticas 

(expressão 

plástica) 

 

- Desenvolver a criatividade; 

- Promover o sentido estético; 

- Fomentar a motricidade fina; 

- Bordar (pontos simples); 

- Utilizar em diferentes materiais: lãs; 

 

Exploração de técnicas 

diversas de expressão 

 

- Colagem; 

- Costura; 

 

- Cartolina branca e 

formato de coração; 

- Lãs de algodão; 

- Agulhas; 

- Cartões; 

 

 

A avaliação é realizada de 

forma direta através da 

cooperação, resposta das 

crianças e participação nas 

atividades e tarefas propostas e 

indireta através dos exercícios 

resolvidos nas fichas de 

trabalho. 

Processo de operacionalização: 

Nesta aula os alunos irão realizar a prenda para o dia da mãe. Esta prenda consiste em elaborar uma caixa para colocar um sabão com aroma e realizar também 

um postal. Para isso as crianças irão usar a costura para decorar o caixa, e no postal irá ser escrito o seguinte poema: “Como prova de amizade, de carinho e 

gratidão, o teu nome mãe querida, eu trago no coração”. 

Sumário:  

Realização da prenda para o dia da mãe. 

 



 

154 

 

Apêndice 11. Planificação da atividade da disciplina de Estudo do Meio no 1º CEB             

 

Disciplinas/

Domínios 

Objetivos/Competências Descritores de 

desempenho 

Conteúdos Recursos/ 

Materiais 

Avaliação 

 

 

 

Estudo do 

Meio  

- Observar e identificar algumas plantas 

mais comuns existentes no ambiente 

próximo; 

- Reconhecer diferentes ambientes onde 

vivem as plantas; 

- Registar variações do aspeto de uma 

planta, ao longo do ano; 

- Comparar as variações do aspeto de 

uma planta segundo as estações do ano; 

- Promover a atenção e concentração. 

 - Plantas 

(observar as 

caraterísticas da 

planta sinalizada 

no verão) 

- Partes 

constituintes da 

planta (raiz, 

caule, folha, flor 

e fruto). 

- Manual escolar; 

- Folhas com os 

constituintes da 

planta; 

- Caderno de 

atividades; 

- Lápis de cor; 

- Plantas. 

 

A avaliação é realizada de forma 

direta através da cooperação, 

resposta das crianças e participação 

nas atividades e tarefas propostas e 

indireta através dos exercícios 

resolvidos no manual escolar e 

através dos exercícios resolvidos nas 

folhas de registo e fichas de 

trabalho. 

 

Processo de operacionalização: 

Como motivação continuada iremos falar sobre as partes constituintes da planta de forma a recordar este conteúdo já lecionado e de forma a interligar 

conhecimentos. De seguida, iremos até ao pátio da escola (com o caderno de atividades de estudo do meio) onde as crianças terão que se dirigir até à planta 

que no inverno escolheram observar para que possam observá-la novamente e verificar as diferenças. Após a sua observação irão fazer o desenho da planta 

no caderno de atividades, como forma de registo. Por fim voltaremos para a sala onde escreverão as principais alterações que a planta sofreu e ilustrarão numa 

folha que contém os vários constituintes da planta que servirá para estudar.   

Sumário:  

Observação e conclusão da atividade da planta sinalizada e ilustração das partes constituintes da planta. 
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Apêndice 12. Planificação da atividade da disciplina de Português no 1º CEB             

 

 

 

Disciplinas/

Domínios 

Objetivos/Competências Descritores de desempenho Conteúdos Recursos/ 

Materiais 

Avaliação 

 

Português 

 

Oralidade 

 

Leitura e 

escrita 

 

- Escutar discursos breves 

pra aprender e construir 

conhecimentos; 

- Produzir discursos com 

finalidades, tendo em conta 

a situação do interlocutor; 

- Organizar informação de 

um texto lido; 

- Mobilizar o conhecimento 

de pontuação; 

- Redigir corretamente; 

- Referir o essencial de textos ouvidos; 

- Partilhar ideias e sentimentos; 

-  Contar e recontar; 

- Identificar o assunto do texto, exprimindo-o 

oralmente e escrevendo-o de maneira concisa; 

- Identificar os acentos (agudo, grave e 

circunflexo) e o til; 

- Utilizar corretamente os acentos; 

- Respeitar as regras de concordância entre o 

sujeito e a forma verbal; 

- Cuidar da apresentação final do texto. 

 

 

 

 

- Tempos 

verbais; 

- Pontuação; 

 

- Livro; 

- Marioneta; 

 

A avaliação é realizada de 

forma direta através da 

cooperação, resposta das 

crianças e participação nas 

atividades e tarefas propostas 

e indireta através dos 

exercícios resolvidos no 

manual, na ficha de trabalho e 

no caderno de atividades. 
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Processo de operacionalização:  

Como motivação inicial apresentarei o livro “Perdido e achado” de Oliver Jeffers. Posteriormente irei contar a história, sem contar o final, dando voz à 

personagem principal do texto. Para isso, irei transformar a personagem do texto em marioneta.  

Como motivação inicial apresentarei o livro “Perdido e achado” de Oliver Jeffers. Posteriormente irei contar a história, sem contar o final, dando voz à 

personagem principal do texto. Para isso, irei transformar a personagem do texto em marioneta.  

(passado) e futuro, através do registo de alguns verbos no quadro e suas conjugações. Por fim e se der tempo, farei alguns exercícios no quadro. 

Sumário: 

 Leitura do livro “Perdido e achado”. 

Elaboração de um final para a história e ilustração do mesmo. 

Apresentação à turma da tarefa realizada. 
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Apêndice 13. Planificação da atividade da disciplina de Português no 1º CEB             

 

 

 

 

 

 

Disciplinas/

Domínios 

Objetivos/Competências Descritores de 

desempenho 

Conteúdos Recursos/ Materiais Avaliação 

 

 

Português 

 

Oralidade 

 

Leitura e 

escrita 

- Ler textos diversos; 

- Dizer em termos pessoais e 

criativos; 

- Desenvolver a criatividade; 

- Escrever em termos pessoais e 

criativos; 

- Explicitar regularidades no 

funcionamento da língua. 

- Dizer lengalengas e 

adivinhas rimadas. 

- Escrever pequenos 

textos (em prosa e 

em verso rimado) 

por proposta do 

professor 

 

. 

- Lengalengas; 

- Adivinhas. 

 

- Livro “ O Livrinho 

das Lengalengas” de 

José Viale Moutinho. 

- Marioneta 

A avaliação é realizada de forma direta 

através da cooperação, resposta das 

crianças e participação nas atividades e 

tarefas propostas e indireta através dos 

exercícios resolvidos no manual escolar 

e através da escrita numa folha à parte. 
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Processo de operacionalização: 

Esta aula iniciar-se-á com a visualização de uma marioneta (motivação inicial/ interdisciplinaridade), que irá primeiramente fazer a seguinte adivinha: “qual 

é a coisa qual é ela que tem pregos, dá para fazer várias figuras geométricas e se pode utilizar para calcular o perímetro?” de forma a que as crianças concluam 

que é o geoplano. A partir daí irão ouvir a marioneta contar variadas adivinhas, sobre as profissões (uma vez que foi um tema dado recentemente), para que 

estas lhe consigam responder. Estas adivinhas fazem parte do livro “Vamos adivinhar”, escrito por Soledade Martinho Costa. Através da marioneta ouvirão 

também uma  lengalenga, retirada do livro “O Livrinho das Lengalengas” de José Viale Moutinho. Audição da marioneta  que irá contar variadas adivinhas 

para que lhe respondam.  Através dela ouvirão também uma lengalenga. Posteriormente, os alunos compreenderão que uma lengalenga é um texto transmitido 

de geração em geração, constituído por palavras que geralmente rimam e com muitas repetições, conferindo-lhe um caráter musical, que facilita a rápida 

memorização. Finalmente cada criança  elaborará uma lengalenga. 

Sumário:   

Leitura de adivinhas  

Leitura de uma lengalenga contida no livro “ O Livrinho das Lengalengas” de José Viale Moutinho. 

Elaboração de uma lengalenga. 
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   Apêndice 14. Planificação da atividade da disciplina de Português no 1º CEB             

 

Disciplinas/

Domínios 

Objetivos/Competências Descritores de desempenho Conteúdos Recursos/ 

Materiais 

Avaliação 

 

 

Português 

 

Oralidade 

 

 

 

Educação 

Literária 

 

 

 

Leitura e 

escrita 

 

- Produzir um discurso oral com 

correção; 

- Cooperar entre grupo; 

- Escutar discursos breves para 

aprender e construir conhecimentos; 

- Ouvir e ler textos literários; 

- Compreender o essencial dos textos 

escutados e lidos; 

- Desenvolver o sentido estético; 

- Promover a criatividade; 

- Relacionar o texto com 

acontecimentos anteriores e 

compreendê-lo; 

- Organizar a informação de um 

texto lido; 

- Monitorizar a compreensão; 

 

Utilizar progressivamente a 

entoação e o ritmo adequados; 

- Apropriar-se de novas palavras; 

- Usar vocabulário adequado ao 

tema e à situação; 

- Partilhar ideias e sentimentos; 

- Recontar e contar; 

- Exprimir sentimentos e emoções 

provocados pela leitura de textos; 

- Interpretar as intenções e as 

emoções das personagens; 

- Escolher entre diferentes 

interpretações a que é a mais 

apropriada às intenções do autor do 

texto, tendo em conta informações 

fornecidas; 

 

. 

- Obras de 

literatura 

para a 

infância; 

- Formas de 

leitura; 

- 

Interpretação 

de texto; 

 

Fantocheiro de 

sombras chinesas; 

- Sombras chinesas; 

- Computador; 

- Colunas; 

- Foco; 

- Videoprojetor; 

- Cartolinas; 

- Folhas A4; 

- Imagens; 

- Cartões; 

- Canetas e lápis de 

cor; 

A avaliação é realizada 

de forma direta através 

da cooperação, resposta 

das crianças e 

participação nas 

atividades e tarefas 

propostas e indireta 

através dos exercícios 

resolvidos no manual 

escolar e através dos 

exercícios resolvidos e 

fichas de trabalho. 
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Processo de Operacionalização: 

A aula iniciar-se-á com a apresentação (motivação inicial) da “História da Carochinha”, presente na obra “Contos Populares Portugueses” de Adolfo Coelho, 

em sombras chinesas (elaborado por mim). De seguida realizaremos o jogo da carochinha. Este jogo será um jogo de tabuleiro gigante em que cada aluno é o 

próprio pinoco, tendo que percorrer como num jogo normal as diferentes casas. A turma será dividida em dois sendo que o primeiro grupo terá 12 elementos 

e o segundo terá 14 elementos. Seguidamente cada pinoco será constituído por dois alunos. Assim, existirão 6 pinocos no primeiro grupo de 12 e 7 pinocos 

no segundo grupo de 14.  

Como se joga: 

Caso calhem na casa 3 (Boa! A carochinha encontrou o seu noivo!) terão de avançar para a casa seguinte. Este jogo terá 2 casas, nomeadamente a 5 e a 13, de 

pergunta (quando algum par calhar nesta casa terão de se deslocar até uma zona e responder à questão sem que nenhum outro jogador os oiça, se forem para 

a casa número 7 terão de recuar uma casa, pois a imagem representa a carochinha a chorar, caso estejam na casa número 8 terão de desenhar uma personagem 

ou uma cena da história, se acertarem avançam uma casa, se errarem mantêm-se na mesma. Na casa número 14 em que está o João Ratão dentro de um 

caldeirão não poderão jogar 1x, e por último se estiverem na casa 19 terão de interpretar uma cena para os restantes pares, se os outros jogadores adivinharem 

então o par pode avançar uma casa, caso contrário terão de permanecer na mesma. Ganham os jogadores que chegarem primeiro. (segue em anexo o protótipo 

do jogo). Este jogo terá interdisciplinaridade com as disciplinas de expressão plástica, dramática, musical e matemática através das várias ações que são 

pedidas na realização do mesmo.  

Para finalizar a aula irão ouvir e cantar a história através de uma música tocada na guitarra (interpretado e cantado por mim). 

Sumário:  

Visualização da história da carochinha, escrita por Adolfo Coelho, através de um teatro de sombras. 

Realização do jogo da carochinha. 

Audição e interpretação da história da carochinha com guitarra. 
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Disciplinas/

Domínios 

Objetivos/ 

Competências 

Descritores de desempenho Conteúdos Recursos/ 

Materiais 

Avaliação 

 

 

Português 

 

Oralidade 

 

Leitura e 

escrita 

 

Educação 

Literária 

 

Gramática 

 

- Respeitar 

regras da 

interação 

discursiva. 

- Ler para 

apreciar textos 

literários; 

- Compreender o 

essencial dos 

textos escutados 

e lidos; 

- Escutar para 

aprender e 

construir 

conhecimentos; 

- Explicitar 

regularidades  

- Escutar os outros e esperar pela sua 

vez para falar; 

-Ouvir ler e ler obras de literatura 

para a infância e textos da tradição 

popular; 

- Exprimir sentimentos e emoções 

provocadas pela leitura de textos; 

- Identificar nomes, verbos, 

adjetivos e determinantes artigos 

definido e indefinido; 

- Classificar palavras quanto à 

acentuação; 

- Classificação de palavras quanto 

ao número de sílabas. 

 

 

Verbos (presente, passado e futuro); 

- Análise textual  

(título e autor) 

- Perguntas de interpretação 

(personagens, quem, quando, onde, 

quando, o quê); 

- Adjetivos; 

- Nomes (comuns e próprios) 

- Determinantes artigos definidos (o, 

a, os, as) e indefinidos (um, uma, 

uns, umas); 

- Acentuação de palavras (grave, 

aguda, esdrúxula); 

- Classificação palavras quanto ao 

número de sílabas (monossílabo, 

dissílabo, trissílabo e polissílabo) 

 

- Personagens em 

cartolina; 

- Avental; 

- Roleta; 

- Livro “Contos 

populares 

portugueses” de 

Adolfo Coelho”. 

- Ficha de trabalho 

 

A avaliação é 

realizada de forma 

direta através da 

cooperação, 

resposta das 

crianças e 

participação nas 

atividades e tarefas 

propostas e indireta 

através dos 

exercícios 

resolvidos no 

manual escolar e 

através dos 

exercícios 

resolvidos e fichas 

de trabalho. 

Apêndice 15. Planificação da atividade da disciplina de Português no 1º CEB   
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Processo de Operacionalização: 

Para iniciar a aula de português, e como motivação inicial, as crianças irão ouvir uma história, retirada do livro “Contos Populares Portugueses” de Adolfo 

Coelho, que será contada através das histórias de avental (à medida que a história é ouvida, são coladas as personagens no avental) seguida em anexo. 

Posteriormente, serão feitas perguntas sobre a história, através de uma roleta (segue em anexo), que estará dividida em quatro partes (análise textual, gramática, 

personagens e quiz). À vez, cada criança dirige-se até à roleta e deverá rodá-la para que esta lhe indique a categoria a que deve responder. Posteriormente 

precisará responder à pergunta que lhe for feita. 

Continuamente, será entregue uma folha de trabalho com o intuito das crianças praticarem toda a gramática, já lecionada, e desta forma se prepararem para a 

prova de aferição. Para trabalho de casa levarão o término da ficha de trabalho. 

Sumário:  

Apresentação de uma história, retirada do livro “Contos Populares Portugueses” de Adolfo Coelho. 

Elaboração o jogo da roleta. 

Realização de exercícios gramaticais. 
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Apêndice 16. Planificação da atividade da disciplina de Matemática no 1º CEB       

  

 

 

 

 

Disciplinas/

Domínios 

Objetivos/ 

Competências 

Descritores de desempenho Conteúdos Recursos/ Materiais Avaliação 

 

 

 

Matemática 

 

Geometria e 

medida 

 

- Medir 

capacidades. 

- Compreender a 

noção de 

capacidade. 

- Estabelecer 

comparações. 

 

- Medir capacidades, fixado um 

recipiente como unidade de volume. 

- Utilizar o litro para realizar 

medições de capacidade. 

- Comparar volumes de objetos 

imergindo-os em líquido contido 

num recipiente, por comparação dos 

níveis atingidos pelo líquido 

 

 

- Capacidade: 

Comparação e 

ordenação 

 

- Garrafa de litro com 

água; 

- Recipientes de vários 

tamanhos; 

- Legos de várias cores; 

- Manual escolar; 

- Etiquetas; 

- Copos de plástico; 

- Jarro; 

- Recipientes de vários 

tamanhos 

- Folhas de registo; 

A avaliação é realizada de 

forma direta através da 

cooperação, resposta das 

crianças e participação nas 

atividades e tarefas 

propostas e indireta através 

dos exercícios resolvidos no 

manual escolar e através da 

escrita na ficha de trabalho. 
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Processo de Operacionalização: 

Matemática: A aula iniciar-se-á, como motivação inicial, com uma experiência para explicar a capacidade. Numa mesa estarão dispostos cinco recipientes 

de diferentes tamanhos, legos de várias cores, um jarro e copos de plástico (segue em anexo). A cada criança será entregue uma folha de registo. Primeiramente 

terão de colocar a quantidade de legos que acham que leva cada um dos recipientes, (de modo a saber quais as suas conceções prévias) e posteriormente iremos 

elaborar a experiência e verificar os resultados. Assim perceberão que a medida da capacidade dos legos usados dependerá do recipiente escolhido como 

unidade, pois quanto maior for o recipiente maior será a quantidade de legos. Após esta experiência procederão do mesmo modo, registando na folha o número 

de copos que é necessário para retirar toda a água contida dentro do jarro (segue em anexo). Da mesma forma irão perceber se as suas conceções estavam ou 

não corretas. Compreenderão que a medida da capacidade do jarro é o número de vezes que se necessitou para encher os copos e esvaziar a água. 

Continuamente os alunos irão resolver a página 156 do manual e será marcado para trabalho de casa a página 157. 

Sumário:  

Realização de experiências para abordar o conteúdo: capacidade - comparação e ordenação 

Elaboração de exercícios sobre o conteúdo lecionado. 
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Apêndice 17. Pré-teste das três entrevistas realizadas em maio, outubro e dezembro 
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Apêndice 18.  Pedidos de autorização aos estabelecimentos e aos encarregados de educação  
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Apêndice 21. Guião da entrevista realizada em contexto de pré-escolar no mês de maio. 
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Apêndice 22. Guião da entrevista realizada em contexto de 1º CEB no mês de outubro 
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Apêndice 23. Guião da entrevista realizada em contexto de 1º CEB no mês de dezembro 
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