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Resumo 
 

A elaboração deste relatório tem como principal objetivo a realização de uma reflexão 

crítica, consistente e fundamentada da experiência que foi a Prática de Ensino Supervisionada. 

Este documento encontra-se organizado em três capítulos.  

O primeiro é referente ao Enquadramento Institucional, em que são caracterizadas as 

instituições de ensino e os seus recursos, também é feita uma caracterização socioeconómica e 

psicopedagógica dos alunos.  

Relativamente ao segundo capítulo, Descrição do Processo de Prática de Ensino 

Supervisionada, este expõe a experiência de ensino/aprendizagem no Pré-Escolar e 1.º Ciclo do 

Ensino Básico. 

Quanto ao terceiro capítulo, diz respeito ao aprofundamento do tema escolhido, O desenho 

Infantil, e é apresentada uma investigação sobre a temática. Foram recolhidos desenhos de 

crianças com idades compreendidas ente os seis e os sete anos, com o objetivo de serem 

interpretados e auxiliarem no encontro da resposta à questão da investigação: Pode o desenho ser 

um método facilitador para o professor conhecer melhor a criança? 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Prática de Ensino Supervisionada; Crianças; Desenho infantil; 

Interpretação. 
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Abstract 

 

A consistent and fundamental reflection about the experience of the supervised teaching 

practice is well represented on this report, which is organized in three chapters. 

The first one is related to the institutional framework, which describes the learning 

institutions, their resources and a briefing about the student’s socioeconomics and psych 

pedagogical. 

The second chapter describes the whole process of the supervised teaching practice, this 

exposes the experience of teaching/learning on the pre-school and the first cycle of the basic 

education. 

The third and last chapter deepens the chosen theme, “childish drawing”, and it also 

presents a research. There were chosen drawings, from children with six and seven years old, with 

the aim of being interpreted and assisted the answer of the research question: Could the drawings 

be an aid for the teachers to a better understanding of the child?. 
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Introdução 

 

Este documento surge no âmbito do Mestrado em Educação Pré-escolar e 1º Ciclo do Ensino 

Básico (1º CEB) da unidade da Prática de Ensino Supervisionada I e II, inserida no plano de estudos 

da Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto da Guarda (ESECD). Este relatório tem 

como base o trabalho desenvolvido enquanto estagiária, no Jardim de Infância das Lameirinhas e 

na Escola Básica do Bonfim. 

 O período de estágio é de máxima importância na formação do futuro educador /professor, 

tendo em conta que é a primeira experiência no campo de trabalho, sendo que dessa forma o aluno 

pode exercer de forma inicial a sua profissão e as funções inerentes à mesma. Segundo Rocha-de-

Oliveira e Piccinini (2012, p.46) no limite entre a universidade e o mundo produtivo, têm-se os 

estágios que, em décadas anteriores, foram criados pelas instituições de ensino como meio de 

complementação da formação e acesso ao mercado de trabalho. Na sala de aula, são estabelecidos 

objetivos, metodologias e estratégias de ensino, que mais tarde resultam na aquisição de 

competências, tendo como finalidade a iniciação profissional.  

A Prática de Ensino Supervisionada (PES) ocorreu em duas instituições diferentes. A 

primeira desenrolou-se no contexto do Pré-escolar (PES I), no Jardim de Infância das Lameirinhas 

e a segunda no âmbito do 1º Ciclo do Ensino Básico (PES II), na Escola Básica do Bonfim.  

O presente documento encontra-se estruturado em três capítulos, o primeiro é referente ao 

enquadramento institucional, organização e administração escolar e caraterização do grupo/turma 

de Pré-escolar e 1º Ciclo do Ensino Básico.  

No segundo capítulo é descrito o processo de Prática de Ensino Supervisionada, sendo 

relatadas e fundamentadas algumas das atividades executadas no Pré-escolar e 1º Ciclo do Ensino 

Básico.   

No que concerne ao terceiro e último capítulo é apresentado um estudo baseado na 

interpretação do desenho infantil.   

O relatório finda com a apresentação da conclusão sobre todo o processo de ensino e 

aprendizagem.  

Com este trabalho, espero contribuir para a valorização do desenho infantil, como forma de 

expressão da criança.  
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1. Enquadramento Institucional – Organização Escolar  
  

A escola é uma instituição que deve ser vista em paralelo com outras 

instituições igualmente importantes para a construção do conhecimento 

humano, como o museu, a biblioteca, a república dos sábios, a 

enciclopédia… A escola não foi inventada para educar as crianças; foi 

inventada para permitir a transmissão do conhecimento entre gerações. 

Se não houvesse escola, não havia ciência; não havia possibilidade de 

uma geração mais nova adquirir os conhecimentos que a geração mais 

velha conquistou de uma forma crítica e permitindo o desenvolvimento 

futuro desses conhecimentos. A Educação é um aspeto crucial e 

fundamental para toda e qualquer sociedade, determinando assim o 

futuro do país e concebendo igualdade de oportunidades para as 

gerações futuras (Pombo, 2001, apud Baldaia, 2001). 

 
A organização do sistema de ensino português está sob responsabilidade do Ministério 

da Educação e Ciência. Este tem como objetivos definir, coordenar, executar e avaliar as 

políticas de educação, sendo ainda responsável pela qualidade e formação profissional.  

A educação, em Portugal, tem início obrigatório para todas as crianças que tenham seis 

anos de idade, terminando quando o aluno faz 18 anos (12º ano de escolaridade). 

Excecionalmente um aluno pode iniciar o seu percurso escolar com cinco anos, caso faça seis 

anos no ano de entrada.  

A Lei de Bases do Sistema Educativo (LBSE) (Lei nº 46/1986 de 14 de outubro, art.1º: 

3067), refere que o sistema educativo português, que incluí a educação pré-escolar e o 1º ciclo 

do ensino básico, 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. 

 A educação pré-escolar é a primeira etapa da educação básica, sendo complementar da 

ação educativa da família, com a qual deve ser desenvolvida cooperação estreita, visando 

favorecer a formação e o desenvolvimento equilibrado da criança, tornando assim possível a 

sua completa inserção na sociedade como ser autónomo, livre e solidário (Ministério da 

Educação, 2007).  

Na educação pré-escolar, as áreas de conteúdo, definidas pelas Orientações Curriculares 

para a Pré-escola (M.E., 2016) são:  Área de Formação Pessoal e Social; Área de Expressão e 

Comunicação (Domínio das Expressões: Domínio da Linguagem Oral e Abordagem à Escrita; 

Domínio da Matemática) e Área de Conhecimento do Mundo.  

O 1º ciclo do ensino Básio é o início do percurso da educação formal, que tem a duração 

de quatro anos e engloba os alunos com idades compreendidas entre os seis e os 10 anos. 
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Constituindo uma etapa fundamental no percurso escolar dos alunos, visa assegurar uma 

formação geral comum a todos os alunos, proporcionando a aquisição dos conhecimentos 

basilares que permitam o prosseguimento de estudos (M.E., 2016). 

 No horário semanal, do primeiro ciclo, segundo a Organização Curricular e Programas 

do 1.º Ciclo do Ensino Básico (M.E., 2006) devem ser incluídas as seguintes componentes do 

currículo:  a Educação para a Cidadania e a Formação Pessoal e Social. 

 A Educação para a cidadania inclui as áreas curriculares disciplinares de frequência 

obrigatória, sendo elas a Língua Portuguesa, a Matemática, o Estudo do Meio e as Expressões. 

Por sua vez na Formação Pessoal e Social, estão inseridas as áreas curriculares não 

disciplinares, sendo elas a Área de Projeto, Estudo Acompanhado e Formação Cívica.   

No capítulo seguinte retomaremos a temática das áreas de conteúdo na pré-escola e dos 

programas no 1º CEB com detalhe. 

 

2. Enquadramento Institucional – Administração Escolar  
  

2.1. Caraterização do meio envolvente  

As minhas Práticas de Ensino Supervisionadas, decorreram no meio urbano da cidade da 

Guarda, especificamente no Jardim de Infância do Bairro das Lameirinhas (PES I) e na Escola 

Básica do Bonfim (PES II).  

A cidade situa-se no flanco noroeste da serra da estrela, a 1054m de altitude, sendo a cidade 

mais alta de Portugal Continental. Foi elevada a cidade por carta de foral concedida por D. Sancho 

I, em 1199, comemorando-se esse facto a 27 de novembro. Foi fundada com o propósito de servir 

de centro administrativo, de comércio, de organização e defesa da fronteira da Beira.  

A Guarda é sede de concelho e de distrito (fig. 1), ocupando conjuntamente com os restantes 

treze concelhos uma área territorial, aproximada, de 5496 Km2, dos quais 71788 Km2 constituem 

o concelho da Guarda, com 42 541 habitantes (Censos de 2011). Este concelho subdivide-se em 55 

freguesias, sendo S. Miguel, Sé e S. Vicente urbanas, e as restantes rurais. Situada na Região Centro 

de Portugal, pertence à sub-região estatística da Beira Interior Norte. Compreende três bacias 

hidrográficas: Mondego, Côa e Zêzere (CMG,2017).  
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Fonte: http://www.admestrela.pt/aldeias/guarda.asp 

 

 

A cidade é considerada o principal ponto de ligação terrestre de Portugal a outros países da 

Europa, sendo servida por uma boa rede viária, nomeadamente a A25, IP2/A23 e ainda por linhas 

ferroviárias. 

É conhecida como sendo a cidade dos cinco F(s): Forte, Fria, Farta, Fiel e Formosa.  

• Forte, porque constituiu uma fortaleza com as portas das muralhas, a Torre de Menagem e 

a Torre dos Ferreiros; 

• Fria, devido ao clima tipicamente montanhoso, onde as temperaturas médias em agosto não 

chegam aos 20º centigrados e as máximas são inferiores a 30º, ocorrendo queda de neve no Inverno; 

• Farta, devido à riqueza do vale do Mondego; 

• Fiel, porque no século XIV o alcaide Álvaro Gil Cabral, fiel ao Mestre de Avis, durante a 

crise de 1383/85, negou-se a entregar as chaves da cidade da Guarda ao Rei de Castela;  

• Formosa, devido à beleza natural que possui e a envolve. 

 Herdeira de um património cultural rico e único, a Guarda encerra nas suas muralhas mais 

de 800 anos de História e detém um dos mais belos e mais bem conservados patrimónios 

construídos de todo o país (CMG,2017), na sua maioria situados no centro histórico, um dos mais 

importantes conjuntos urbanos de origem medieval de Portugal. 

A Sé da Catedral (fig. 2) foi iniciada no reinado de D. João l, a pedido do bispo Frei Vasco 

de Lamego tendo sido concluída 150 anos depois, por volta de 1540, já no século XVl (Saraiva, 

2009, p. 13). No período compreendido entre 1390 e 1396, a pedido de D. Sancho I ao Papa 

Inocêncio III, a diocese foi transferida da Egitânia para a cidade da Guarda, atualmente na Praça 

Luís de Camões, onde se encontra a estátua de D. Sancho I. Na Sé Catedral podem observar-se 

vários estilos, tais como: o Românico, o Gótico e o Manuelino.  

Da parte histórica da cidade faz parte a judiaria: um pequeno burgo que preserva até aos dias 

de hoje as caraterísticas medievais. Também a Igreja da Misericórdia está situada nesta zona 

histórica tendo caraterísticas Barrocas e fachada Joanina. São ainda de relevar, na mesma zona, o 

Figura 1- Mapa do distrito da Guarda 
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Solar do Alarcão construído no séc. XVII, situado perto da Sé Catedral, e o antigo Paço Episcopal, 

detentor de várias funções como a religiosa, residencial e Educativa, construído no séc. XVII.  

 

                              Fonte:http://www.trekearth.com//Portugal/Guarda.htm 

 

 

A cidade dispõe ainda de serviços e infraestruturas de natureza Sociocultural que podem ser 

usados na prática pedagógica:  

• Biblioteca Eduardo Lourenço: espaço que pode ser aproveitado para os alunos requisitarem 

livros (do Plano Nacional de Leitura e outros) e participarem em atividades educativas propostas 

pela própria biblioteca.  

• Museu da Guarda: os alunos têm oportunidade de realizar visitas ficando assim a conhecer 

de perto a história da cidade.  

• Teatro Municipal Da Guarda – TMG: espaço que proporciona muitas vezes às escolas da 

cidade atividades pedagógicas interessantes direcionadas para as diferentes áreas.  

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

Municipal, as Piscinas Municipais: espaços onde podem ser realizadas aulas de desporto de uma 

forma diferente.  

 

2.2. Caraterização do Jardim de Infância de Lameirinhas  

 

O Jardim de Infância (fig. 3) existe desde o ano letivo 1986/87. Está a funcionar no edifício 

da Escola do 1º Ciclo do Ensino Básico de Lameirinhas desde 1989 ocupando uma parte do rés-do-

chão e a cave. 

 

 

 

Figura 2- Sé da Guarda 
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Fonte: própria 

 

Do Jardim de Infância fazem parte duas salas de atividades letivas, uma sala polivalente onde 

funcionam as Atividades de Apoio à Família, uma sala de educadoras, uma sala de espera, 

instalações sanitárias, e uma arrecadação, comum à escola de 1º ciclo do ensino básico, onde está 

instalada a caldeira de aquecimento para todo o edifício escolar. 

 

 

2.2.1. Espaço físico  

 

A instituição possui junto às salas de atividades um pequeno átrio interior, sendo o único 

espaço a utilizar quando o tempo está mau. É comum à Escola do 1º ciclo, o que traz alguns 

inconvenientes, nomeadamente no acesso ao WC, ao telefone, à campainha do portão de entrada 

exterior, e à sala das AAF.  

As instalações sanitárias (9,1m2) são comuns às duas salas, comportando três sanitas para 

crianças e uma para adultos, dois lavabos para crianças e um para adultos. O acesso é feito pelo 

átrio. 

Na ligação do átrio à escadaria, que dá acesso à sala da Componente de Apoio à família, 
existe um pequeno hall (7,8m2). Junto a este, existe uma sala de apoio (5m2) onde se atendem os 

encarregados de educação e/ou outros utentes, e onde são feitas reuniões pontuais. 
Na sala daa AAF (69,8m2) faz-se o acolhimento das crianças, o prolongamento de horário 

funcionando ainda como refeitório (nos lanches e no almoço). 
Das instalações sanitárias da AAF fazem parte duas casas de banho: uma para as crianças 

com necessidades educativas especiais (7,9m2) com sanita adaptada, e lavatório e a outra (18m2) 

com uma bancada de quatro lavatórios, quatro sanitas e um poliban. 

Na sala das Educadoras (11,2m2) encontra-se o telefone e o arquivo, sendo também o local 

onde se realizam as reuniões do pessoal docente e não docente. 

A sala de espera (10,7m2) é o local onde os pais esperam pelas crianças na hora de saída, 

neste espaço arruma-se o material de psicomotricidade e são realizadas exposições temporárias dos 

trabalhos das crianças.  

Figura 3- Jardim de Infância das Lameirinhas 
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O vestiário (3,2m2) é o local onde se colocam os casacos e as mochilas das crianças. 

 A arrecadação, na cave, é ampla e possui duas divisões que são comuns ao Jardim de Infância 

e à Escola do 1º ciclo. Na divisão mais pequena, está instalada a caldeira de aquecimento (que 

funciona com gás natural) para todo o edifício escolar. Na divisão maior, é guardado o mobiliário e 

material escolar que é usado ocasionalmente. 

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

polidesportivo, vedado a rede e com piso de cimento. À volta do edifício existe revestimento a 

tijoleira, havendo dois espaços com chão de placas de espuma, um a nordeste e outro a sul do 

edifício escolar. A utilização destes espaços exteriores está condicionada aos horários da Escola do 

1º Ciclo do Ensino Básico. 

Atrás do edifício encontra-se um espaço desprovido de qualquer tipo de equipamento 

necessário ao desenrolar das atividades no exterior, nomeadamente baloiços, escorregas, zonas que 

permitam à criança o contato com relva, água, zonas de sombra, horta, etc. Apenas existe uma caixa 

de areia.  

A instituição está equipada com sistema de emergência (porta, alarme de fumo, sinalização 

interior e exterior).    

Todas as informações sobre a instituição, aqui expostas, foram cedidas pela Educadora.  

 

2.2.2. Recursos Humanos  

 

A docência é assumida por duas Educadoras de Infância, uma docente de Educação Especial 

e uma Terapeuta da fala.   
A instituição conta com uma Assistente Operacional, que dá apoio às duas salas, assegurando 

ainda a limpeza das mesmas e dos espaços comuns (interiores e exteriores). Colabora também no 

acolhimento das crianças, em momentos de entrada e saída, e sempre que necessário. 

Nas atividades de apoio à família (AAF), existem duas Assistentes Técnicas do quadro de 

pessoal da Câmara Municipal da Guarda, e uma auxiliar colocada através do Centro de Emprego 

(POC), que asseguram o acolhimento das crianças, o serviço de almoço, o prolongamento de 

horário, e a limpeza das respetivas instalações. 

Para uma maior articulação entre os vários agentes de educação e uma melhor participação 

dos pais na gestão do Jardim de Infância, a assembleia de pais elegeu dois pais representantes, um 

por cada sala. 

Para dar resposta ás necessidades das famílias, o estabelecimento está aberto desde as 7.45h 

ás 18.00h, tanto em tempo letivo como nas interrupções, assim como no período de férias do pessoal 

docente e não docente do Jardim de Infância. 
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2.2.3. Caraterização da sala de atividades  

  

Tavares & Alarcão (2005, p.142) defendem que a sala de atividades é como o ventre 

materno, lugar em que todos os seus elementos se encontram em gestação educativa através 

da interacção, do desenvolvimento e da aprendizagem). É na sala que decorrem a maioria das 

atividades e interações entre o educador e todas as crianças, podendo assim ser considerada 

parte integrante de todo o processo ensino aprendizagem. 

Fonte: própria 

 

 

A sala (fig. 4), possui cerca de 63,1m2, tem o chão revestido a madeira (tacos envernizados) 

e possui três janelas amplas para a frente do edifício e duas para trás. Existe uma área com uma 

banca de mármore e uma zona de água sendo o chão de mosaicos, está é mais usada em atividades 

de expressão plástica e pintura. O aquecimento das salas é partir da caldeira central. Cada sala tem 

ainda uma pequena arrecadação. 

Existem sete cantinhos distintos na sala, dos quais as crianças podem usufruir: o cantinho da 

casinha de bonecas, o da garagem, o da biblioteca, o dos jogos de mesa, o da expressão plástica, o 

da conversa e o da informática. 

 

 

 

 

Figura 4- Planta da sala de atividade 
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2.3. Caraterização da Escola Básica do Bonfim  

 

A escola básica (fig. 5) localizada no Bairro do Bonfim começou a ser construída em 1941, 

na Rua Santos Lucas, quase em frente ao portão do Seminário Maior. A obra demorou três anos a 

ficar concluída e abriu em 1944.   

Fonte: http://blogueexpressao.blogspot.pt 

 

2.3.1. Espaço físico   

 

O edifício, do tipo Plano dos Centenários Urbano, foi profundamente remodelado em 

2002/2003. Neste ano letivo devido às obras, as aulas funcionaram nas salas de apoio das bancadas 

do Estádio Municipal da cidade da Guarda.   

O corpo docente da Escola Básica do Bonfim é constituído por 4 professores titulares de 

turma e três professoras de apoio, sendo uma delas de ensino especial. Para além do corpo docente, 

existem ainda 3 auxiliares de ação educativa.   

A escola está organizada em 3 pisos. No primeiro piso localiza-se a biblioteca Escolar 

Adriano Vasco Rodrigues, uma sala polivalente, a sala das auxiliares, casas de banho (uma para 

meninos, outra para meninas e outra para portadores de deficiência motora), uma reprografia e ainda 

duas salas de aula.  

A biblioteca escolar (fig. 6), dentro de uma instituição deve estar bem definida quanto à sua 

organização e funcionamento para que venha facilitar o ensino e a aprendizagem (Motta, 1999:21). 

Nesta escola, a biblioteca foi inaugurada no ano letivo 2003/2004. A sua candidatura à Rede 

Nacional de Bibliotecas Escolares foi aprovada havendo, pois, necessidade de escolher um patrono 

que lhe emprestasse o nome. Os critérios de seleção eram de acordo com o prestígio da 

personalidade, a sua ligação às letras e à relação com a cidade da Guarda. Foi proposto o nome de 

Adriano Vasco Rodrigues, pois tinha sido professor primário no início da sua carreira como docente. 

Figura 5- Escola Básica do Bonfim 
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As suas obras, entre livros e separatas, ultrapassam a centena, desde a História Geral da Civilização, 

passando por As Guerras Lusitanas, acabando na Monografia Artística da Guarda.  

 

 

Fonte: própria 

 

Para além dos alunos da escola, as crianças do Jardim de Infância da Sé recorrem com 

frequência a este espaço. A biblioteca escolar veio ainda servir de motor ao Plano Nacional de 

Leitura (PNL), pois tornou viável a leitura orientada na sala de aula, graças ao reforço de títulos que 

recebemos, prática que se tornou habitual nesta escola.  

A sala de auxiliares, é uma sala pequena onde existe um micro-ondas, frigorífico, caixa de 

primeiros socorros, campainha, rádio e ainda os pertences das auxiliares.   

À entrada da escola existe uma sala polivalente (fig. 7), destinada às atividades de expressão 

físico-motora e dramática.  

 

Fonte: própria 

 

É nesta sala que os alunos se recolhem quando o tempo não é favorável para andarem no 

recreio, nos momentos de intervalo, antes das aulas começarem e depois, no final do dia. Também 

é nesta sala que as turmas festejam o aniversário dos colegas, quando estes levam bolo e bebidas 

para a escola. A seguinte fotografia panorâmica apresenta a sala polivalente. 

Os materiais de trabalho assim como uma fotocopiadora encontram-se organizados na 

reprografia.  

:   

Figura 6- Biblioteca escolar 

Figura 7- Sala polivalente 
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É ainda no primeiro piso que se encontram as casas de banho de ambos os sexos, assim como 

a de portadores de deficiência motora.  

 Para além de todos estes recursos, ainda existem duas salas de aula no primeiro piso. Estas 

duas salas são destinadas às turmas do 1º e 2º ano. As salas estão numeradas de 1 a 4. De dois em 

dois anos, as turmas trocam de sala para que as do piso inferior sejam sempre para os alunos mais 

novos.  

 No terceiro piso encontra-se a sala de informática, utilizada também para as aulas de 

atividades extracurriculares e ainda para o apoio educativo. A sala de professores, neste momento 

é pouco utilizada para o efeito, uma vez que os docentes se reúnem na biblioteca. No último piso 

existe ainda uma casa de banho destinada aos docentes.    

A escola do Bonfim, segundo a professora cooperante e todas as auxiliares de ação educativa, 

é aquela que melhores recursos e equipamentos tem, tais como: quadros interativos, retroprojetor, 

videoprojector, computadores com internet, manuais escolares, material de desporto diversificado, 

material didático diversificado, material escolar, etc.  

Em todas as salas de aula existe um computador com ligação à internet, um videoprojector, 

telefone e muito material didático de acordo com o ano de escolaridade de cada sala, para todas as 

áreas de ensino, mas principalmente destinadas ao ensino da matemática, visto ser a área em que os 

alunos apresentam mais dificuldades. O uso de materiais concretos e jogos principalmente os jogos 

lógicos, favorecem a aprendizagem da criança, pois estimulam o desenvolvimento mental e as 

habilidades favorecendo o desempenho escolar mediante a observação desses objetos. É por meio 

de suas próprias experiências e não das de outros que as crianças aprendem melhor. Por isso as 

relações que quisermos que as crianças aprendam, deverão concretizar-se por relações 

efetivamente observáveis entre atributos fáceis de distinguir, tais como cor, forma, etc. (Dienes, 

1976, p. 4).  

 Todos os compartimentos da escola estão equipados com aquecimento central.   

O espaço exterior, é bastante grande e amplo. É utilizado para as crianças brincarem nos 

intervalos assim como para algumas atividades de expressão físico-motora. Como afirma Schiller 

(cit por Chateau, 1987, p. 13) o homem só é completo quando brinca. É fundamental que nas escolas 

exista um espaço onde as crianças possam brincar para saírem um pouco do ambiente formal que é 

a sala de aula.  

Existe ainda um minicampo polivalente destinado a desportos coletivos, sendo o pavimento 

suave, apropriado para não magoar, existindo a toda a volta uma vedação alta para não deixar sair 

as bolas.   
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2.3.2. Caraterização da sala de aula  

 

Molina (2014, p. 69-70), defende que a sala ideal é espaçosa, confortável, arejada, com 

muita luz natural e longe de ruídos incomodativos. Reitera também que a sala de aula deve estar 

organizada de forma personalizada ao gosto dos seus habitantes que são, afinal, as pessoas que 

mais tempo passam dentro dela e que têm de dar o seu toque pessoal. 

 

 

Fonte: própria 

 

O critério que a docente utilizou para organizar os alunos foi pelo comportamento destes 

em sala de aula (fig. 8). Sendo a turma constituída por 24 alunos existem três filas de carteiras. 

Em duas filas estão sentados 8 alunos a pares e na outra fila existem 5 carteiras, sendo duas delas 

ocupadas por dois alunos individualmente por serem um pouco perturbadores.  

A docente optou por juntar na fila junto à sua secretária os alunos que apresentam mais 

dificuldades de aprendizagem.    

A decoração da sala é composta pelos recursos utilizados como auxiliares de ensino 

encontrando-se ao fundo um placard decorado conforme a estação do ano. (neste caso uma 

decoração alusiva ao Natal (fig.9).   

Figura 8- Planta da sala 
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Fonte: própria 

  

Na sala existe um computador, com impressora, colunas e retroprojetor. Estes recursos são 

utilizados apenas pela professora, como facilitadores no processo ensino e aprendizagem.   

Os armários disponíveis na sala servem para guardar o material da professora e dos alunos. 

Cada aluno tem uma caixa ondem guardam algum material que não utilizam no dia-a-dia e lenços 

de papel. Os dossiês pessoais, também se encontram expostos num expositor, à medida que 

realizam as fichas de trabalho e a docente as corrige, coloca-as no dossier. Os processos dos 

alunos estão guardados num armário com chave para que nem qualquer pessoa tenha acesso a ele.        

 

 

 2.4. Caracterização do grupo de crianças da PES I e PES II  

  

2.4.1. Caraterização do grupo de crianças do Jardim de Infância das 

Lameirinhas  

  

O grupo dos quatro aos seis anos é constituído por 16 crianças, sendo nove rapazes e sete 

raparigas. É bastante heterogéneo não só no que concerne às idades das crianças e ao género, mas 

também no que diz respeito à etnia e à existência de uma criança com Necessidades Educativas 

Especiais (NEE).  

 O quadro 1 mostra a distribuição das crianças do grupo por idade, género, frequência de 

Atividades de Apoio à Família (almoço e prolongamento) e Necessidades Educativas Especiais. 

 

 

Figura 9- Placard alusivo ao Natal 
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IDADE GÉNERO AAF NEE 

M F ALMOÇO PROLG.  

5 4 5 8 5 0 

6 5 2 5 4 1 

TOTAL 9 7 13 9 1 

Quadro 1-distribuição das crianças do grupo por idade, género, frequência de Atividades de Apoio à Família e 

Necessidades Educativas Especiais 

 

Embora o desenvolvimento seja um processo global, caraterizamos agora o grupo de 

crianças do pré-escolar a nível cognitivo e psicossocial.  

O desenvolvimento cognitivo pressupõe, por um lado, a maturação do organismo e, por 

outro, a ação do meio físico e social. Referindo-se à influência do organismo e do meio de 

desenvolvimento, Piaget (1970) considera quatro fatores essenciais neste processo: a 

hereditariedade, a experiência, a transmissão social e a equilibração. 

O desenvolvimento da inteligência faz-se pelo intercâmbio constante entre a criança e o 

meio, pelo que são as novas experiências que permitem construir novas estruturas cognitivas a 

partir das anteriores, no sentido de uma organização mental cada vez mais ampla. 

Piaget (1970) distingue fundamentalmente quatro estádios ou fases de desenvolvimento. 

As idades-limite de permanência nestas fases são valores médios. Ou seja, não se transita de um 

estádio para outro numa data fixa, podendo esta variar em função de vários fatores, 

nomeadamente a maturação orgânica. A ordem de sucessão é que é fixa, pelo que não se atinge 

dado estágio sem antes se terem percorrido os que precedem.  

Este grupo de crianças encontra-se no Estádio pré-operatório, que ocorre entre os dois e os 

sete anos de idade. O pensamento pré-operatório está subdividido em pensamento simbólico pré-

conceptual (dos dois aos quatro anos) e o pensamento intuitivo (dos quatro aos sete anos) (Papalia 

et al, 2001). As crianças do grupo com que estagiei encontram-se no estádio do pensamento 

intuitivo. 

Na opinião de Papalia et al (2001), estas crianças tornam-se mais sofisticadas com o uso 

do pensamento simbólico. O aparecimento da função simbólica baseia-se na capacidade de 

empregar símbolos e signos que substituem as coisas, observada na linguagem, no jogo simbólico, 

na imitação indireta ou representativa (Piaget, 1967). Com a entrada no período pré-operatório, a 

criança consegue formar conceitos e categorias.  

Dos quatro aos sete anos de idade, a criança tem um tipo de pensamento intuitivo, ou seja, 

é capaz de uma simples interiorização das percepções e dos movimentos sob a forma de imagens 

representativas (Piaget, 1967, p. 35). De acordo com Papalia et al (2001) as crianças estão aptas 

para fazerem associações livres e fantasias, no entanto conseguem distinguir a fantasia da 

realidade, dramatizando a fantasia sem acreditar nela. Aparece o desejo de explicação dos 
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fenómenos. Tem capacidade de fazer coleções e conjuntos. Não consegue manter uma longa 

conversação, embora esteja preparada para dar uma resposta adequada ao outro. 

Erikson (1987, apud Papalia et al, 2001) compreende o desenvolvimento psicossocial como 

sendo um processo do desenvolvimento do eu, influenciado social e culturalmente, que consiste 

em oito idades/estádios ao longo do ciclo de vida. Envolve a integração do desenvolvimento 

psicológico com a formação de relações sociais. Ambos os processos necessitam ocorrer de uma 

forma paralela. Em cada estádio existe uma crise específica ou ponto de viragem em que o 

individuo é confrontado com o desafio de alcançar um equilíbrio saudável entre características 

alternativas positivas e negativas. O autor refere tal crise como sendo um ponto decisivo e 

necessário, um momento crucial em que a criança terá que decidir qual é a melhor forma de 

ultrapassar as dificuldades que o crescimento lhe impõe. Através da resolução do conflito em cada 

estádio de desenvolvimento adquire novas capacidades, como tornar-se independente dos pais, o 

que lhe abre novas oportunidades de desenvolvimento.   

As crianças até à idade pré-escolar passam por três estádios de desenvolvimento 

psicossocial. A terceira crise/idade a este nível é denominada Iniciativa versus Culpa e ocorre 

entre os três e os seis anos. As crianças aprendem a desenvolver as suas próprias atividades, têm 

prazer quando são bem-sucedidas e tornam-se determinadas. Se não lhes é permitido desenvolver 

as suas próprias iniciativas, podem desenvolver sentimentos de culpa por quererem ser 

independentes.   

Pude constatar estas caraterísticas no grupo de crianças com que estagiei observando o seu 

gosto pelas atividades de carater simbólico na procura da casinha das bonecas e atividades lá 

desenvolvidas imbuídas de um pensamento ainda mágico e animista. Também observei o gosto 

genuíno das crianças deste grupo pelo jogo simbólico, pela procura de histórias mágicas de 

princesas ou animais que falam. São crianças muito curiosas, fazendo muitas perguntas para 

entenderem e darem sentido ao mundo que as rodeia. São egocêntricas, demonstram e só querem 

os brinquedos que as outras crianças têm. Falam ao mesmo tempo porque gostam de se ouvir. 

Estão a caminho da autonomia, mas precisam de regras que norteiem a sua conduta. Têm períodos 

de concentração curtos, desinteressando-se de atividades longas. O seu pensamento desenrola-se 

no aqui e agora, necessitando de suporte concreto e excluindo tentativas de qualquer tarefa que 

exija algum tipo de abstração. Sabem contar até 10 ou 20 (cardinal) facilmente e sem dificuldade, 

mas não entendem o ordinal. Gostam de desenhar e pintar, mas ainda têm limitações na praxia 

fina. São alegres gostam de cantar e possuem grande apetência pelos ritmos. Têm uma grande 

necessidade de se movimentar, não aguentando estar muito tempo na mesma posição. Todas estas 

observações, aliadas ao conhecimento teórico prévio foram importantes na compreensão do 

desenvolvimento infantil e implicações pedagógicas do mesmo. 
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2.4.2. Caraterização do grupo de crianças da Escola Básica do Bonfim  

  

 Frequentar o pré-escolar antes de entrar para o ensino do 1º ciclo é uma vantagem para 

os alunos e para os pais. Pois, tal como é preconizado nas orientações curriculares para o pré-

escolar (M.E., 2016, p.15), A educação pré-escolar é a primeira etapa da educação básica no 

processo de educação ao longo da vida […] favorecendo a formação e o desenvolvimento 

equilibrado da criança, tendo em vista a sua plena inserção na sociedade como ser autónomo, 

livre e solidário. Neste contexto o educador tem também um papel fundamental na educação das 

crianças, pois é o primeiro modelo de formalidade que as crianças conhecem e sentem necessidade 

de seguir. A intencionalidade do processo educativo que caracteriza a intervenção profissional 

do educador passa por diferentes etapas interligadas que se vão sucedendo e aprofundando, o 

que pressupõe: observar, planear, agir, avaliar, comunicar e articular (OCEPE, 2016, p.25). Por 

todos os fatores acima referidos, concluímos que é importante que todos os alunos passem pela 

educação pré-escolar, embora esta ainda não seja obrigatória é uma mais-valia na educação futura, 

pois prepara as crianças para a passagem ao 1º ciclo.  

              A turma com que estagiei era constituída por 24 alunos, sendo nove raparigas e 15 

rapazes, de idades compreendidas entre os oito e os nove anos. Dos 24 alunos desta turma, 22 

tiveram a oportunidade de frequentar a pré-escolar.   

A turma, de forma geral, mostra um índice de desenvolvimento bom, existindo, no entanto, 

uma aluna que apresenta dificuldades de aprendizagem primárias a todos os níveis das áreas do 

conhecimento, cujo diagnóstico médico e psicológico é de dislexia, (dificuldades cognitivas) 

tendo assim um plano de acompanhamento pedagógico individual com professores especializados 

visando ajudá-la a desenvolver as suas capacidades. As dificuldades primárias compreendem 

perturbações nas aquisições especificamente humanas, como a linguagem, a escrita ou o cálculo 

(Fonseca, 1989, p.34). 

Existem também na turma, três alunos que apresentam sinais de hiperatividade. Alunos 

com hiperatividade revelam comportamentos significativamente desviantes dos considerados 

normais, que dizem respeito à irrequietude, desatenção, impulsividade e que andam 

frequentemente associados a problemas de comportamento e aprendizagem (Abikoff & Klein, 

1992; Fonseca, et al., 1995).  

 Nas escolas do 1º CEB existem atividades extracurriculares (atividade física e 

desportiva, artes, música, inglês e tecnologias da informação e comunicação) após o período de 

aulas normal, contudo apenas 13 alunos participam nelas, pois no final do dia 11 dos mesmos vão 

para atividades fora da escola ou vão para casa.  

               Geralmente é a mãe que desempenha o papel de encarregada da educação. A 

função de educar é muito importante, sendo o futuro dos alunos também influenciado pelas 

atitudes de quem educa. Diogo (1998) explica que a participação dos encarregados de educação, 
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na tomada de decisões escolares, conduz a uma melhoria do ensino, a um aumento de sucesso 

escolar dos alunos e representa um pilar estruturante da cultura da organização escolar. É 

importante que os encarregados de educação se preocupem com tudo o que envolve a comunidade 

escolar com vista a melhorar a educação e a ajudar sempre o melhor possível os seus educandos.   

De acordo com Piaget (1970), este grupo de crianças encontra-se no estádio do pensamento 

operacional concreto. É nesta etapa que se inicia o desenvolvimento do raciocínio lógico, 

adquirindo neste estádio a criança novos esquemas internos importantes, denominadas 

operações, como a soma, a subtração, a multiplicação, a ordenação serial. A criança torna-se 

capaz de aplicar estes novos e poderosos instrumentos às suas relações com o mundo (Bee, 1986, 

p. 201). 

Quanto à etapa de organização social, a criança integra grupos maiores, liderando e sendo 

liderada. Compreende e aceita regras. A conversação é possível, mas ainda tem dificuldades em 

discutir diferentes pontos de vista e chegar a uma conclusão comum (Rappaport, 1981). 

Erikson (1987, apud Papalia, 2001) define esta idade (entre os seis e os 11 anos) como 

crise/estádio da Indústria Versus Inferioridade. A criança, nesta idade, sente que já possui 

competências para realizar autonomamente algumas tarefas. Ao realizar uma atividade, caso esta 

seja realizada satisfatoriamente, é o prazer da realização que dá forças para o ego não regredir 

nem se sentir inferior. Pelo contrário, se ocorrerem falhas sucessivas, o ego pode sentir-se inferior 

e regredir, retornando às fantasias da fase anterior ou simplesmente entrando em inércia. É 

também neste estádio que o interesse pelos brinquedos é gradualmente perdido e surgem 

interesses por algo mais produtivo. Neste movimento, o trabalho escolar e a aprendizagem 

adquirem importância relevante. 

Pude constatar algumas destas caraterísticas no grupo de crianças com que estagiei, 

observando diferenças em relação ao grupo da pré-escola. Estas crianças têm um tipo de 

pensamento que já lhes permite perceber algumas operações, embora ainda tenham dificuldades 

com tarefas abstratas. São menos egocêntricas, tendo já em consideração a presença e sentimentos 

do outro. Socialmente começam a escolher amigos com quem se relacionam de forma empática. 

Gostam de aprender e investem nas tarefas escolares. São autónomas e conhecem já muitas regras 

e valores para a convivência. O seu período de atenção é maior conseguindo estar sentados a 

realizar atividades escolares mais tempo. Embora continuem a gostar de desenhar e já não tenham 

os limites do período anterior a nível de motricidade fina investem menos tempo nesta atividade 

por solicitações do currículo escolar. A mesma situação acontece com a música e a dança. Tal 

como aconteceu com o grupo anterior, a articulação teórico prática ajudou-me na compreensão 

do processo didático com este grupo de crianças em idade escolar. 
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Capítulo II – 

Experiências de Ensino e Aprendizagem 
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Apresentamos, de seguida, uma reflexão sobre as experiências de aprendizagem na 

educação Pré-Escolar e no 1º CEB, explicitando, desta forma, o nosso trabalho ao longo da Prática 

de Ensino Supervisionada, realizada no Jardim de Infância das Lameirinhas e na Escola Básica 

do Bonfim. 

A Prática de Ensino Supervisionada é um período fundamental para a prática profissional, 

tendo assim um papel crucial, pois para além de ser uma experiência única e imprescindível na 

formação de educadores / professores, é o alicerce para o futuro educador /professor que se 

pretende reflexivo, empreendedor, investigador e interventivo (Pinto, 2011). O Decreto-Lei nº 

43/2007, de 22 de fevereiro, considera a PES como um momento privilegiado e insubstituível de 

aprendizagem e mobilização dos conhecimentos, capacidades, competências e atitudes, 

adquiridas nas restantes unidades curriculares.  

Promove o desenvolvimento do estagiário a nível profissional, pessoal e social, sendo o 

contacto com educadores/professores experientes fundamental neste processo de aprendizagem. 

No decorrer da PES do Curso de Mestrado em Educação Pré-escolar e 1º Ciclo, foram 

realizados e apresentados dois relatórios, um referente à PES I (Pré-escola) e outro à PES II (1º 

CEB), motivo pelo qual, neste documento, será feita apenas uma ilustração pontual relativa a cada 

área. 

 

1. Experiência de Ensino Aprendizagem na Educação Pré-
Escolar 

 

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

Lameirinhas, entre o dia 24 (vinte e quatro) de fevereiro de 2013 e o dia 18 (dezoito) de junho do 

mesmo ano, com a supervisão da docente Filomena Velho e da educadora cooperante Amélia 

Grilo. 

Ramiro Marques (2000, p.36) define educação como sendo o termo que designa o processo 

de desenvolvimento e realização do potencial intelectual, físico, espiritual, estético e afectivo 

existente em cada criança. Também designa o processo de transmissão da herança cultural às 

novas gerações. Na lei de bases do sistema educativo português, estão previstos vários tipos e 

níveis de educação, entre eles, a educação pré-escolar.   

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” (M.E., 2016, p.5). O nível Pré-Escolar é um período fundamental no desenvolvimento da 

criança, pois esta adquire diversas aprendizagens e desperta para o mundo que a rodeia, sendo 

importante que lhe sejam dadas oportunidades para se poder expressar e comunicar com os outros. 
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Este nível de ensino tem como documento orientador as Orientações Curriculares para a 

Educação Pré-Escolar (M.E., 2016), que norteia a ação educativa dos educadores de infância, 

estruturando-se em diversas áreas de conteúdo que passamos a identificar. 

 

 

1.1. Área de Formação Pessoal e Social 
 

É considerada como área transversal pois embora tendo conteúdos próprios, insere-se 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 (M.E., 2016, p. 6). 

A importância desta área advém da perspetiva que considera que o ser humano se constrói 

em interação social, sendo influenciado e afetando o meio onde está inserido. Esta área promove 

a aquisição de valores que só são interiorizados, clarificados e compreendidos a partir da interação 

e convivência com os outros.  

Spencer (2013) subdivide esta área em vários domínios: a) identidade e autoestima 

(diretamente relacionado com as características individuais); b) confiança, necessidades, emoções 

e sentimentos; c) identidade/autonomia (engloba o conceito de autonomia e a capacidade de agir); 

d) cooperação (baseia-se nas relações entre as crianças); e) convivência democrática/cidadania 

(expõe metas que realçam a importância do respeito pela natureza, pelos outros e importância da 

participação na vida democrática do grupo); e f) domínio da solidariedade/respeito pelas 

diferenças (valida o respeito pelas diferenças físicas, capacidade, género, etnia, cultura e religião).   

No decorrer da PES I foram realizadas diversas atividades que visaram o desenvolvimento 

pessoal e social da criança, ao nível da aquisição e promoção de atitudes e valores. Segundo as 

OCEPE (M. E., 2016), é igualmente importante, promover a autonomia, a independência e o 

desenvolvimento da identidade. A criança adquire e desenvolve estas características, na sua rotina 

diária, quando participa ativamente nas atividades propostas, quando colabora na organização do 

espaço e quando coopera com a educadora e com os colegas respeitando-os. 

 

 

 

1.2. Área de Expressão e Comunicação 

 

É percebida como sendo uma 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 
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precedida de uma introdução que fundamenta a inclusão e articulação desses domínios (M.E., 

2016, p. 6). Subdivide-se em três domínios que se interrelacionam: Expressões, Linguagem Oral 

e Abordagem à Escrita e Matemática.  

 

 

1.2.1. Domínio das Expressões 

 

São partes integrantes deste domínio quatro vertentes: a Expressão Motora, a Expressão 

Plástica, a Expressão Dramática e a Expressão Musical. Cada uma tem uma especificidade 

própria, embora não seja possível serem vistas de forma totalmente independente.  

Este domínio visa promover oportunidades em que a criança possa utilizar diferentes 

manifestações artísticas para se exprimir, comunicar, representar e compreender o mundo (M.E., 

2016, p. 6). 

 

 

1.2.1.1. Domínio da Expressão Motora 

 

No que diz respeito a este domínio as metas de aprendizagem (M.E., DGIDC, 2010) 

referenciam que no final da educação pré-escolar, as crianças devem ter capacidade de realizar 

percursos, utilizando diferentes habilidades motoras, tais como, deslocar-se com o apoio das duas 

mãos e dos dois pés, rastejar, rolar em torno de si mesmas e em várias direções. Devem ainda ser 

capazes de realizar rolamentos à frente, saltar comprimentos e alturas variadas, lançar a bola para 

cima e fazer a receção da mesma com as duas mãos e conseguir executar diversas posições de 

equilíbrio. Faz parte ainda deste domínio a capacidade de executar várias habilidades de 

locomoção, como: correr, saltar, subir e descer, bem como conseguir manipular objetos de várias 

formas, conseguindo lançar, pontapear e fazer a receção. Devem também ter conseguido 

desenvolver a motricidade fina e habilidades posturais, como o equilíbrio num só pé ou em bicos 

de pés. Segundo as OCEPE (M.E., 1997, 2016), a criança ao alcançar todas as habilidades acima 

referidas, saberá dar uma melhor utilização ao seu corpo, estando capacitada para uma melhor 

interiorização da sua imagem e das suas capacidades motoras. 

A exploração pedagógica deste domínio era da responsabilidade de um professor da área 

do desporto, que se deslocava semanalmente à instituição, razão pela qual não foi realizada 

nenhuma atividade significativa. A instituição dava ainda a possibilidade de as crianças 

frequentarem aulas de natação duas vezes por semana. 

 

 



 

Página | 26 
 

1.2.1.2. Domínio da Expressão Dramática 

 

Segundo as OCEPE (M.E., 2016), a expressão dramática pode ser um meio através do qual 

a criança se descobre a si própria e ao outro, permitindo que se afirme em relação a outras crianças 

promovendo a sua interação social.  

Os objetivos da expressão dramática, visam essencialmente o desenvolvimento da 

personalidade, autoeducar-se, satisfazer algumas necessidades fundamentais tais como: 

expressão de sentimentos, criatividade, ludismo, desempenho de papéis (Sousa, 2003, p.39). 

Esta forma de expressão é desenvolvida diariamente, em particular, recorrendo ao jogo 

simbólico enquanto as crianças brincam e jogam nos espaços da sala, não sendo obrigatória a 

intervenção do educador. O jogo simbólico é referido nas OCEPE (M.E., 1997) como sendo a 

expressão e comunicação através do próprio corpo da criança que se pode apresentar como uma 

atividade espontânea. 

Zabalza (1992, p. 179) afirma que o papel do fantástico, do jogo com situações 

imaginadas, é fundamental em educação infantil, pois permite que as crianças promovam 

vivências reais e as reproduzam através das suas fantasias.  

O domínio da expressão dramática coloca a criança em movimento, incutindo através de 

atividades lúdicas uma aprendizagem transversal que facilita o seu desenvolvimento. É um 

domínio que prende facilmente a atenção dos mais pequeninos, pela possibilidade de ser 

explorada através de diferentes formas, recorrendo sempre ao lúdico. Nesta área, damos como 

exemplo, a planificação e consequente realização de uma atividade (apêndice 1), em que após a 

dramatização da história Salomé e Juliana, com fantoches no fantocheiro, foi dada a oportunidade 

às crianças de recontarem a história com os mesmos fantoches (figura 10). As crianças 

demonstraram muita motivação e empenho nesta atividade, recontando a história, sem 

necessitarem de grande auxílio. 
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Fonte: própria 

 

Depois desta atividade, os fantoches, ficaram permanentemente no cantinho da leitura, 

dando assim oportunidade às crianças de continuarem a explorar o material, de forma livre e 

criativa, assumindo as personagens que entendessem. Rolo (2006, citado por Bailote, 2011, p. 

17) defende que problemas como a timidez e a inibição são minimizados quando a criança 

participa em actividades relacionadas com os fantoches, quer na sua confecção, quer na 

apresentação do texto. Escondidas atrás do pano, deixando visíveis apenas os fantoches, as 

crianças expressam-se melhor, colocam os seus pensamentos e dão a conhecer o seu mundo.  

 

1.2.1.3. Domínio da Expressão Plástica 

 

Através da expressão plástica, a criança aprende a controlar a motricidade 

fina, recorrendo a materiais e instrumentos específicos e a códigos próprios 

que são mediadores dessa forma de expressão. As actividades de expressão 

plástica destinam-se, também, a desenvolver na criança o apreço pelo belo e 

a sensibilidade estética. No jardim de infância, a expressão plástica 

desenvolve-se através de actividades livres de desenho, pintura, rasgagem, 

recorte e colagem. À medida que a criança avança na escolaridade, essas 

actividades livres dão lugar a actividades estruturadas integradas em áreas 

curriculares específicas, como a Educação Visual, e o aluno começa a 

conhecer, com mais rigor, as técnicas correspondentes. (Ramiro Marques, 

2000, p.48). 

 

As metas curriculares (ME-DGIDC, 2010) referentes a esta área sublinham que as 

atividades de expressão plástica são a comunicação exteriorizada por parte das crianças de 

imagens construídas interiormente. Recomendam que as crianças devem ser capazes de retratar e 

representar as suas vivências, utilizando diferentes processos de expressão como o desenho, a 

Figura 10- Atividade com fantoches 
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pintura, a modelagem ou a colagem. A expressão plástica na educação pré-escolar permite o 

desenvolvimento global da criança, pois esta estimula a criatividade e a imaginação, desenvolve 

a praxia fina e grossa, através das diversas técnicas e materiais usados, explorando várias formas 

de comunicação e permitindo momentos de interação e cooperação entre o grupo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Fonte: própria 

 

Ao longo da PES I foram realizadas atividades como recorte, picotagem, colagem, desenho, 

a dobragem e pintura, visando a diversidade de técnicas e de materiais usados, de forma a que as 

crianças pudessem ter contacto com atividades lúdicas que se destacassem do que costumam fazer 

diariamente.  

Como presente para o Dia da Mãe, foi planificada e realizada uma atividade (apêndice 2) 

onde as crianças criaram um postal, utilizando o desenho e a colagem (figura 11). Na parte frontal 

do postal as crianças escreveram um M maiúsculo, colando sementes de trigo, e desenharam uma 

seara sob essa letra. Esta atividade permitiu explorar e desenvolver capacidades plásticas, 

promoveu o desenvolvimento da motricidade fina e permitiu, ainda, uma abordagem à escrita. 

 

1.2.1.4. Domínio da Expressão Musical 
 

Este domínio de expressão proporciona às crianças tocar, dançar e cantar aprendendo e 

percebendo a diferença entre a voz, o ritmo, os movimentos corporais e os sons. Segundo as 

OCEPE (M.E., 2016) a educação musical gira em torno de cinco eixos fundamentais: escutar, 

dançar, cantar, tocar e criar. Cantar é uma atividade frequente na educação pré-escolar que pode 

ser enriquecida com diferentes formas de ritmo.  

A expressão musical permite à criança desenvolver a concentração (quando ouve música e 

depois consegue reproduzir), capacidades cognitivas e sensoriais (através da memorização e 

Figura 11- Atividade de expressão plástica 
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compreensão das canções), competências linguísticas (ao repetir várias vezes uma canção) e 

fomenta o gosto por atividades musicais. Escutar canções, e reproduzi-las, acompanhadas de 

gestos, são  atividades que promovem de forma significativa o desenvolvimento da criança. 

Hohmann, et al (…) (2003, p. 656), defemdem que ouvir música (...) e (…) mover-se ao seu som 

são experiências vitais que permitem às crianças expressar-se através da linguagem e do seu 

próprio corpo.  

As crianças acolheram todas as atividades de Expressão Músical de forma interessada e 

reagiram sempre com muito entusiasmo, pois este é um domínio que lhes desperta muito interesse.  

Para explorar o domínio da expressão musical, foi planificada uma atividade inserida no apêndice 

3 em que foi elaborado um ritmo para cantar a história Pê de Pai e uma coreografia. As crianças 

assimilaram com muita facilidade a canção que foi posteriormente apresentada na festa do final 

do ano. 

 

 

1.2.2. Domínio da Linguagem Oral e Abordagem Escrita 

 

Neste domínio as metas (ME-DGIDC, 2010) referem que no final da educação pré-escolar 

a criança deve conseguir identificar palavras que terminam com a mesma sílaba; reconhecer 

algumas ou todas as letras; ser capaz de escrever o seu nome; identificar os sons que correspondem 

às letras; distinguir letras de números e originar escrita silábica. A criança deve ainda conseguir 

narrar e recriar experiências e papéis, utilizar nos seus diálogos palavras que aprende. É 

importante que na educação pré-escolar se desenvolvam rimas, lengalengas, trava-línguas e 

adivinhas, pois a criança deve ter contacto com tudo o que faz parte da cultura portuguesa 

enriquecendo o seu campo lexical (M.E., 2016).  

No jardim de infância explora-se não só a linguagem oral, e inicia-se a abordagem à 

linguagem escrita. Sim-Sim (2006, p.171) comprova a importante relação existente entre a 

aprendizagem da leitura, a consciência fonológica e o conhecimento que a criança tem sobre a 

linguagem escrita antes do seu ensino formal. Os comportamentos emergentes de leitura e escrita 

são manifestações desse mesmo conhecimento (…). Cabe, portanto, ao educador ir explorando e 

promovendo situações em que a criança possa ter contacto com material escrito e de escrita, 

expondo o papel que a linguagem escrita tem no dia a dia das pessoas.  Deve também fomentar 

situações de diálogo, de forma a permitir interação verbal e preparar a criança para a entrada no 

1º CEB. 

Para trabalhar esta área do conhecimento, foi planificada uma atividade (apêndice 4) em 

que foi contada e explorada a história O tesouro da Lina da autoria das estagiárias. Posteriormente 

foi pedido que cada criança fosse recontando uma parte da história, de forma a que todos tivessem 
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a palavra. Por fim cada uma teve ainda a possibilidade de colocar letras do abecedário, nos 

círculos da centopeia que tínhamos contruído (figura 12). 

Em atividades semelhantes à descrita, é importante que a história seja escutada com atenção 

e que se respeite a pessoa que a está a contar, sendo também fundamental que a criança seja capaz 

de a compreender ao escutá-la, fomentando a concentração, competência visada durante a 

exploração pedagógica de uma história. Corroborando estas ideias, Hohmann e Weikart (2011, p. 

546) reitera que talvez mais nenhuma atividade seja tão importante para a emergente literacia 

da criança do que a leitura (…). A leitura é uma atividade que deve portanto ser uma atividade 

desenvolvida, tanto pelo professor como pela família, de modo a aumentar a literacia científica 

das crianças. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: própria 

 

 

1.2.3. Domínio da Matemática 

 

A Matemática é um domínio que está diretamente relacionado com o desenvolvimento do 

pensamento, sendo, pois, primordial desde o primeiro dia da criança na Pré-escola. 

 

...o papel dos adultos e, em particular, do educador de 

infância, é crucial no modo como as crianças vão construindo 

a sua relação com a Matemática, nomeadamente quando 

prestam atenção à matemática presente nas brincadeiras das 

crianças e as questionam; as incentivam a resolver problemas 

e encorajam a sua persistência; lhes proporcionam acesso a 

livros e histórias com números e padrões; propõem tarefas de 

natureza investigativa; organizam jogos com regras; 

Figura 12- Reconto da história 
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combinam experiências formais e informais e utilizam a 

linguagem própria da Matemática (o mesmo número que…, a 

mesma forma que…, esta torre é mais alta que…) (Rodrigues, 

2008, citado por Mata, 2012, p. 21). 

  

As noções matemáticas devem partir das conceções que as crianças já possuem, quer 

digam respeito a noções de espaço e tempo, a classificação de objetos, a seriação e ordenação 

de objetos ou a noção de número (M.E., 2016). Estes conceitos, são explorados diariamente 

através de estratégias diversas: jogos de construção; de material estruturado; na marcação do dia 

da semana e mês, ou na marcação de presenças. Nas suas rotinas do dia a dia, as crianças 

desenvolvem ainda a noção de espaço e tempo. Tal como defende Boleto (2010) a Matemática 

deve desenvolver o raciocínio intuitivo através da manipulação de materiais e das atividades 

lúdicas. 

Neste domínio é fundamental que se abordem conceitos como a resolução de problemas, o 

número, a medida, a geometria e a organização e tratamento de dados. O quotidiano proporciona 

às crianças a oportunidade de contactar com aprendizagens matemáticas, através de experiências, 

desenvolvendo noções matemáticas e estruturando o seu pensamento (M.E., 2016). Neste domínio 

é importante que se crie uma transversalidade nas atividades, permitindo à criança adquirir várias 

capacidades. De acordo com as OCEPE (M.E., 2016) o educador deve propor ao grupo de crianças 

resolução de situações problemáticas para que estas, em grande grupo, as possam debater e 

discutir, participando ativamente na construção e fundamentando do seu próprio saber. Segundo 

as metas de aprendizagem (ME-DGIDC, 2010) no final da educação pré-escolar as crianças 

devem classificar objetos, utilizar os números ordinais, reconhecer os números de um a 10, 

conseguir resolver problemas, reconhecer e explicar padrões, compreender os nomes das figuras, 

conseguir interpretar dados apresentados em pictogramas ou tabelas e compreender que os objetos 

têm atributos contáveis.  

No apêndice 5 encontra-se uma das estratégias escolhidas para desenvolver este domínio 

que consistiu na elaboração de um pictograma com as profissões referidas na história supracitada 

(figura 13). As crianças foram questionadas sobre qual a profissão que mais gostariam de ter. De 

seguida, os dados foram registados no gráfico e os resultados analisados em grupo.  
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Fonte: própria 

 

1.3. Área de Conhecimento do Mundo 

 

A curiosidade característica das crianças faz com que queiram conhecer sempre mais sobre 

o que as rodeia e saber mais daquilo que já adquiriram, sendo assim importante que o educador 

lhes responda, incentivando-as a questionarem os fenómenos que ainda não compreendem, 

aguçando assim a sua sede de saber. 

De acordo com as Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar (M.E., 2016), a 

área do conhecimento do mundo é uma área de aquisição e articulação de conhecimentos, sendo 

o seu objetivo fulcral a exploração do mundo que rodeia a criança. Assim, esta área demonstra 

uma grande transversalidade em relação a todas as outras áreas.   

O estudo das ciências na educação Pré-escolar tem como base a descoberta, através das 

suas próprias ações, das observações realizadas e do seu pensamento. Segundo o Ministério da 

Educação, esta área deve promover o interesse pela ciência, mais do que o seu ensino, sendo 

primordial despertar nas crianças o interesse pela ciência. Assim, a área do Conhecimento do 

Mundo deverá permitir o contacto com a atitude e metodologia própria das ciências e fomentar 

nas crianças uma atitude científica e experimental (M.E. 20016, p.82).   

As crianças devem ter contacto com diferentes experiências relativas a ciências específicas 

como história, sociologia, geografia, física, química, biologia, geologia e astronomia.  

Segundo as metas de aprendizagem (ME-DGIDC, 2010), as crianças devem ser capazes 

de, neste contexto, reconhecer e nomear diferentes cores, sensações e sentimentos, de descrever 

itinerários, distinguir unidades de tempo como dia e noite, manhã e tarde, semana e estações do 

ano, devendo também conseguir reciclar (identificando os materiais que devem ir para cada um 

dos ecopontos), identificar misturas, identificar a separação dos componentes de uma mistura (por 

Figura 13- Elaboração de um pictograma 
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exemplo água e areia), identificar o seu nome completo, a sua idade, o seu género e as diferentes 

partes do corpo.  

Neste âmbito, damos como exemplo a planificação do apêndice 6, em que a atividade 

assentou na elaboração e exploração do jogo Os continentes (figura 14) que permitiu às crianças 

identificar os cinco continentes, localizá-los no mapa-mundo e reconhecer Portugal no mesmo 

mapa. Zabalza (1998, p. 82), valoriza o jogo na educação pré-escolar, referindo que através dele, 

a criança, de forma natural, constrói os seus próprios modelos de conhecimento, de 

comportamento socio-afetivo e de seleção de valores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: própria 

 

 

 

2. Experiência de Ensino Aprendizagem no Ensino do 1.º Ciclo 
do Ensino Básico 

 

A experiência de PES II, no 1ºCiclo do Ensino Básico, decorreu na Escola Básica do 

Bonfim, entre o dia 7 (sete) de outubro de 2014 e o dia 28 (vinte e oito) de janeiro de 2015, com 

a supervisão da docente Elisabete Brito e a professora cooperante Ana Margarida Cardoso. 

Neste ciclo é fundamental fomentar a compreensão e aquisição de conhecimentos, para que 

sejam úteis tanto ao nível escolar como pessoal.  

Cury (2006, p. 23) refere que a sala de aula é um pequeno mundo, porque o espaço físico, 

embora seja pequeno, é infinito, pois contém seres humanos complexos e indecifráveis, isto é, 

verdadeiros universos a explorar. Cada turma possui a sua individualidade, pelo que as atividades 

devem ser planificadas de acordo com as suas características, para que os alunos construam 

competências específicas e alcancem o seu sucesso escolar.  

Figura 14- Jogo Os Continentes 
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As áreas de conteúdo definidas na Organização Curricular e Programas do 1.º Ciclo do 

Ensino Básico (2006), são: Área de Expressão e Educação (musical, físico-motora, plástica e 

dramática); Área do Estudo do Meio; Área de Língua Portuguesa e Área de Matemática.  

 

 

2.1. Área da Expressão e Educação 

 

A Área de Expressão e Educação engloba diferentes subdomínios, que possuem uma 

relação íntima entre si, pois constituem diversas formas de expressão. São eles a Expressão e 

Educação Físico-Motora, a Expressão e Educação Musical, a Expressão e Educação Dramática e 

a Expressão e Educação Plástica. 

Esta área possui um papel indispensável no currículo dos alunos, pois permite às crianças 

expressar os seus sentimentos e comunicar com os outros, usando diferentes formas. 

As várias expressões foram lecionadas no período da tarde, tendo em conta o horário que 

lhes estava destinado. Durante o período da PES II, as expressões foram sendo alternadas de forma 

a que as crianças as pudessem explorar na totalidade. 

De seguida será abordado e clarificado cada um dos subdomínios, expondo algumas das 

atividades planificadas e desenvolvidas. 

 

2.1.1. Expressão e Educação Físico-Motora 

 

Como se sabe, os períodos críticos das qualidades físicas e das aprendizagens 

psicomotoras fundamentais situam-se até ao final do 1.o Ciclo. A falta de 

actividade apropriada traduz-se em carências frequentemente irremediáveis. 

Por outro lado, o desenvolvimento físico da criança atinge estádios qualitativos 

que precedem o desenvolvimento cognitivo e social. Assim, 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 (M.E., 2006, p.35).  

 

Neste contexto, a Expressão e Educação Físico-Motora é de uma relevância extrema na 

educação, fomentando ainda o desenvolvimento social da criança. 

No 1º CEB, as crianças devem realizar múltiplas situações preferencialmente lúdicas, que 

lhes permitam um aumento do seu reportório motor e uma melhoria geral da sua motricidade 

(M.E., 2007, p. 4).  

 Atendendo ao prazer que a criança manifesta ao realizar estas atividades, o professor 

deverá estar atento ao seu percurso, proporcionando, progressivamente, momentos em que se 

organizem diferentes situações de aprendizagem e se verbalizem experiências, encorajando-a no 
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sentido da realização de novas possibilidades e dando sempre espaço para encontrar a melhor 

forma de expressão. Caberá ainda ao professor tomar as decisões que promovam o 

desenvolvimento mais correto ao nível do grupo.  

Numa das várias aulas planificadas de expressão fisco-motora (apêndice 7), foram 

explorados o jogo do cordão humano como forma de aquecimento, tendo sido posteriormente 

proposto o jogo da corda e por fim o jogo do dragão. Kamii (citando Piaget, 2003) reitera que o 

jogo é um tipo de atividade particularmente poderosa para o exercício da vida social e da 

atividade construtiva da criança, pois os jogos em grupo, permitem desenvolver da capacidade 

cognitiva e interpessoal. É possível afirmar que a capacidade de jogar em grupo é uma conquista 

cognitiva e social relevante, que deve ser constantemente encorajada e estimulada.  

 

2.1.2. Expressão e Educação Musical 
 

A Expressão e Educação Musical no ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico, desenvolve, a 

criatividade, o raciocínio e outras aptidões, sendo assim viável considerar esta atividade 

educacional como fundamental a ser aproveitada pedagogicamente na sala de aula.  

Silva (1997), considera que a Expressão Musical está diretamente relacionada com a 

Educação Musical que é desenvolvida na Educação Pré-Escolar, pois é baseada em cinco 

atividades globais: escutar, cantar, dançar, tocar e criar. 

A experimentação e domínio progressivo das possibilidades do corpo e da voz deverão ser 

feitos através de actividades lúdicas, proporcionando o enriquecimento das vivências sonoro-

musicais das crianças (OCP, 2006, p.67), devendo ser criadas situações lúdico-didáticas de forma 

a que as crianças usufruam ao máximo desta expressão.  

No âmbito desta expressão foram ensaiadas duas músicas com a finalidade de serem 

apresentadas na festa de Natal, como está referido na planificação do apêndice 8. O programa 

refere que a prática do canto constitui a base da expressão e educação musical no 1º ciclo. É uma 

atividade de síntese na qual se vivem momentos de profunda riqueza e bem-estar, sendo a voz o 

instrumento primeiro que as crianças vão explorando (M.E, 2006). A música é uma forma de 

expressão que grande parte das crianças aprecia e como tal, a maioria decora com facilidade as 

letras das músicas, tendo demonstrado grande motivação ao longo dos ensaios. 

 

 

2.1.3. Expressão e Educação Dramática 

 

A Expressão e Educação Dramática é uma das áreas artísticas, mais completa, pois inclui 

quase todos os aspetos importantes do desenvolvimento da criança. A grande diversidade de 
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formas que pode assumir, tornam-na, num importante instrumento que permite realizar uma 

aprendizagem global, ou seja uma aprendizagem cognitiva, afetiva, sensorial, motora e estética. 

A exploração de situações imaginárias, a partir de temas sugeridos pelos alunos ou 

propostos pelo professor, dará oportunidade a que a criança, pela vivência de diferentes papéis, 

se reconheça melhor e entenda melhor o outro (M.E., 2006, p.77). A criança através da Educação 

Dramática, pode experienciar situações novas, colocar-se em papeis nos quais nunca se colocou 

e assim conseguir ver e perceber algumas situações por outro ponto de vista.  

Sousa (2003, p.39) reitera que os objetivos da expressão dramática, visam essencialmente 

o desenvolvimento da personalidade, autoeducar-se, satisfazer algumas necessidades 

fundamentais tais como: expressão de sentimentos, criatividade, ludismo, desempenho de papéis.  

Na época de Natal, no âmbito de Educação Dramática, as crianças prepararam uma 

apresentação de uma pequena peça de teatro em que assumiram vários papeis (mendigo, idoso, 

senhora rica, entre outros), como está expresso na planificação do apêndice 9. Esta peça promovia 

valores como a amizade, entreajuda, partilha e cooperação, explorando não só a expressão 

dramática, mas promovendo também o desenvolvimento pessoal da criança, preparando-a para a 

relação com o outro.  As crianças expressaram desde o primeiro instante grande afinidade pelas 

personagens que assumiram, o que com alguns ensaios, permitiu que fizessem um bonito 

momento na festa de Natal. 

 

2.1.4. Expressão e Educação Plástica 

 

O termo Expressão e Educação Plástica designa o modo de expressão e criação através do 

manuseamento, exploração e modificação de materiais plásticos. Esta expressão não se baseia na 

produção de obras de arte, mas no desenvolvimento das suas capacidades e satisfação das suas 

necessidades infantis. É uma das capacidades mais caraterísticas que a criança possui, e através 

das suas formas observa e manipula o material, promove e expõe a sua criatividade e comunica 

ao exterior a visão do seu meio.  

A exploração livre dos meios de expressão gráfica e plástica não só contribui para despertar 

a imaginação e a criatividade dos alunos, como lhes possibilita o desenvolvimento da destreza 

manual e a descoberta e organização progressiva de volumes e superfícies (M.E., 2006, p.89). 

Neste contexto, a Lei de Bases do Sistema Educativo (1986) preconiza que um dos 

objetivos do ensino básico é valorizar as atividades manuais e promover a educação artística, 

promovendo a sensibilização para as diversas formas de expressão, desenvolvendo, assim, as 

capacidades dos alunos nesses domínios.  
No âmbito da Expressão e Educação Plástica foi planificada uma atividade (apêndice 10) 

em que foi pedido às crianças (figura 15) que realizassem um desenho sobre o inverno numa 
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pedra, usando apenas um marcador preto, explorando assim uma superfície e materiais diferentes 

para executar um desenho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: própria 

 

 

2.2. Área de Estudo do Meio 

 

A área de Estudo do Meio é uma área curricular interdisciplinar que engloba diversos ramos 

do saber (científico, tecnológico e social), contribuindo assim para a compreensão do meio 

próximo e global, sendo definida no Programa do 1.º CEB, como uma área transversal e 

abrangente que se relaciona com as restantes áreas e com a sociedade, podendo ser motivo e motor 

para a aprendizagem nessas áreas (M.E., 2004, p. 101).  

Foi feito um esforço no decorrer da nossa PES II, nesta área, para serem usadas estratégias 

diversificadas. Assim sempre que possível, o início da exploração dos conteúdos era feito através 

de músicas, vídeos, cartazes ou imagens, de forma a motivar e despertar o interesse das crianças 

para o conhecimento. 

O Estudo do Meio é apresentado como uma área para a qual concorrem conceitos e 

métodos de várias disciplinas científicas como a História, a Geografia, as Ciências da Natureza, 

a Etnografia, entre outras, procurando-se, assim, contribuir para a compreensão progressiva 

das inter-relações entre a Natureza e a Sociedade (ME, 2006, p.101). 

Para consolidar conteúdos da área do Estudo do Meio foi planificada (apêndice 11) e 

realizada uma visita de estudo ao Posto da PSP da Guarda. Foi nosso objetivo descobrir uma 

instituição da localidade onde se vive, visando conhecer o trabalho e as funções dos Polícias de 

Segurança Pública, observar as infraestruturas, equipamentos e meios de transporte e também 

identificar os principais aspetos relacionados com a instituição. Monteiro (2002) preconiza que 

as visitas de estudo constituem uma situação de aprendizagem que favorece a aquisição de 

conhecimentos, proporcionam o desenvolvimento de técnicas de trabalho, facilita a 

sociabilidade.   

Figura 15- Desenho com marcador sobre pedra 
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              A utilização dos espaços exteriores à escola é muito importante, pois constitui 

uma oportunidade para promover a literacia científica dos alunos, podendo proporcionar 

aprendizagens diversificadas no domínio cognitivo, afetivo, social e psicomotor.  

  

 

2.3. Área do Português  
 

Desde crianças que temos necessidade de comunicar, aprender a escrever, a ler e a 

interpretar. Assim, a área do Português assume máxima importância. No 1º CEB surgem como 

domínios da disciplina de Português, nas suas dimensões linguística e cultural, a Oralidade, a 

Leitura e a Escrita, a Educação Literária e a Gramática (M.E., 2015, p.7).  

É essencial que, na aprendizagem da Escrita e da Leitura, se mobilizem situações de 

diálogo, de cooperação, de confronto de opiniões; se fomente a curiosidade de aprender; se 

descubra e desenvolva, nas dimensões cultural, lúdica e estética da Língua, o gosto de falar, de 

ler e de escrever (M.E., 2004, p.136). 

Neste sentido, a leitura é primordial para a aprendizagem dos alunos, pois permite fazer 

outras aprendizagens, adquirir novos conteúdos e desenvolver o raciocínio. A escrita possui 

igualmente um papel importante na formação do aluno e será fundamental no seu dia a dia, 

cabendo por isso ao docente mostrar o valor que a mesma tem aos seus educandos. 

Para fomentar o gosto pela escrita, uma das atividades planificadas e sugeridas como é 

possível verificar no apêndice 12, foi a realização de um caligrama (texto, ou frase, em que o 

arranjo de palavras é usado, para tentar representar o conteúdo e formar uma imagem com as 

palavras). Após uma breve explicação e transmissão de algumas dicas para a sua execução, cada 

criança realizou um caligrama no seu caderno (fig. 16). Como refere o Ministério da Educação 

(2004, p.146) o professor deve procurar promover atividades de descoberta da escrita e da leitura, 

e para isso torna-se “necessário que na sala de aula surjam múltiplas ocasiões de convívio com 

a escrita e com a leitura e se criem situações e projectos diversificados que integrem 

funcionalmente as produções das crianças em circuito comunicativo. Corroborando esta 

ideologia Barros (2008, citado por Santos & Santos, 2009, p. 159), afirma que a escrita criativa é 

mais que um conjunto de exercícios e funciona como uma possibilidade de aceder a um novo 

mundo, descoberto para além dos caminhos habitualmente percorridos. 

Ao longo do período de estágio, as crianças leram vários textos, com o objetivo de 

promover, não só o gosto pela leitura, mas também uma leitura clara e pausada. Neste contexto, 

seguiam-se sempre questões relacionadas com os textos lidos, que poderiam ser escritas ou orais, 

fomentando a capacidade de interpretação. Com estas atividades é possível trabalhar a leitura, a 

escrita e a oralidade.  
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Leão, Amaral, Santos e Vilaverde (2002, p.46) preconizam que que a leitura permite às 

crianças, não só desenvolver as suas capacidades de compreensão e de expressão, como também 

atingir horizontes inimagináveis. Abre-lhes as portas para um mundo misterioso cheio de 

emoções desconhecidas, onde muitas vezes nos encontramos, os reconhecemos, identificamos, 

sentimos ou vivências pelas quais já passamos ou que imaginamos acordados ou nos sonhos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: própria 

 

 

2.4. Área da Matemática 

 

A Matemática é considerada por muitos como uma disciplina com características muito 

próprias. Nem sempre todos os alunos a conseguem compreender, apresentando, por isso, uma 

relação diversificada e específica com este domínio.  

Nos primeiros anos de escolaridade é primordial que a sua aprendizagem parta do concreto, 

para o abstrato (M.E., 20013). Estra trajetória deve ser feita, partindo de jogos lúdicos, que sejam 

motivantes e que levem à posteriori e de uma forma gradual, à compreensão do abstrato. 

No 1.º ciclo, os domínios de conteúdos da Matemática são três: números e operações, 

geometria e medida e organização e tratamento de dados. Neste ciclo, os temas em estudo são 

introduzidos de forma progressiva, começando-se por um tratamento experimental e concreto, 

caminhando-se faseadamente para uma conceção mais abstrata (M.E., 2013, p.6).   

Para que a aprendizagem da Matemática seja significativa, deve ser trabalhada de forma 

contínua, o que foi feito ao longo da PES II, não tendo existido nenhum dia, em que não fosse 

trabalhada na sala de aula. Segundo Abrantes, Serrazina e Oliveira (1999, p.17), a matemática 

constitui um património cultural da humanidade e um modo de pensar. (…). Neste sentido, seria 

impensável que não se proporcionasse a todos a oportunidade de aprender matemática de um 

modo realmente significativo, do mesmo modo que seria inconcebível eliminar da escola básica 

a educação literária, científica ou artística. 

Figura 16- Caligrama 
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Nesta caminhada do conhecimento é importante usar diferentes estratégias de forma a 

promover o desenvolvimento de capacidades que levam à resolução de problemas e ao 

desenvolvimento do raciocínio. 

O gosto pela Matemática e pela redescoberta das relações e dos factos 

matemáticos – que muitas vezes é apresentada como uma finalidade 

isolada – constitui um propósito que pode e deve ser alcançado através 

do progresso da compreensão matemática e da resolução de 

problemas. Neste sentido, é decisivo para a educação futura dos alunos 

que se cultive de forma progressiva, desde o 1.º ciclo, algumas 

características próprias da Matemática, como o rigor das definições e 

do raciocínio, a aplicabilidade dos conceitos abstratos ou a precisão 

dos resultados (M.E., 2013, p.2). 

 

Numa das muitas aulas planificadas (apêndice 13) em que a área da Matemática foi 

explorada foi trabalhado o conceito de pentaminós (figura 17).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: própria 

 

Foi explicado que com a junção de diferentes pentaminós (em cartolina) conseguíamos, por 

exemplo, formar um retângulo. De seguida foi distribuída uma ficha de trabalho e tesouras a fim 

de todos os alunos montarem um quadrado com pentaminós. Este exercício assumiu um papel de 

questão-problema e tinha como objetivo não só consolidar o conceito de pentaminó, mas também 

desenvolver o raciocínio lógico. 

 

 

 

 

Figura 17- Realização de um retângulo com pentaminós 
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3. Reflexão final da Prática de Ensino Supervisionada do Pré-
Escolar e 1ºCEB 

 

Um dos objetivos da Prática de Ensino Supervisionada é desenvolver aptidões integrando, 

articulando, mobilizando e fomentando os saberes adquiridos no ensino teórico-prático, visando 

preparação pedagógica para a atividade docente de uma forma consistente e fundamentada.  

É fundamental refletir sobre os comportamentos, sejam eles de observação ou de 

intervenção enquanto futura educadora/professora, sendo desta forma que se cresce enquanto 

pessoa e profissional. 

Numa primeira fase acreditámos que o desejo, gosto e ambição em ser educador/professor 

e o conhecimento científico e metodológico adquirido na licenciatura e no mestrado, eram o 

necessário para realizar este estágio, corretamente e com segurança. Porém a PES, veio provar 

que os conhecimentos adquiridos, não eram suficientes para dar resposta ao que verdadeiramente 

significa ser educador e professor.  

Nas regências efetuadas houve situações em que realmente sentimos não estar preparadas, 

em que não conseguimos atingir os objetivos propostos e outras vezes em que não conseguimos 

fazer uma boa gestão do tempo. No entanto, sentimos que para conseguir atingir determinadas 

metas, é necessário continuar, fazer um esforço e melhorar enquanto profissional. Arends (1999, 

p. 27), reitera que aprender a ensinar é um processo que dura toda a vida e os professores 

competentes forjam-se numa atitude de disponibilidade contínua de aprendizagem, 

conjuntamente com uma análise e reflexão cuidadosas  

Conscientes das nossas dificuldades e limitações, durante o período da PES, aprimorámos 

as nossas práticas, através da motivação dos alunos e diversificação das tarefas, pois segundo 

Estanqueiro (2010, p. 37), professor competente utiliza recursos variados, incluindo recursos 

multimédia, para motivar os alunos e reforçar as suas mensagens. No entanto, ganhámos 

consciência da complexidade que é a diversificação e motivação constante e ao longo do tempo 

percebemos que haveria sempre aspetos a melhorar e a inovar.  

É extremamente gratificante, quando transmitimos uma mensagem a todas as crianças e 

temos a perceção de que elas a conseguiram entender e assimilaram, sendo esses os momentos-

chave proporcionadores de alento e força para continuar. 

Existe ainda um longo percurso de trabalho árduo e de aprendizagem, para sermos 

educadores e professores competentes e de excelência. A PES, foi uma experiência de início no 

mundo do trabalho que nos permitiu crescer a nível pessoal e profissional.  

Concordamos com o pensamento de Mesquita (2011, p. 42), que afirma que ao longo de 

todo o processo de formação de um professor ocorrem várias metamorfoses: alteração de 
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comportamentos; assimilação de novos conhecimentos; consagração de competências 

profissionais; modificação do eu pessoal e profissional”.  
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Capítulo III – 

O Desenho Infantil 
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Desenhamos desde a infância, a infância da humanidade, com os 

desenhos rupestres que “iluminaram” as cavernas e desde a infância 

propriamente dita. A tentativa de representação, antes da consciência 

da interpretação ou invenção faz parte da vontade humana (Tavares, 

2009, p. 9). 

 

1. Enquadramento teórico 
 

 

Como profissionais da área da educação procurámos encontrar o caminho certo e soluções 

eficazes para as questões pedagógicas com que somos confrontados, no dia a dia, na nossa prática 

pedagógica. Uma das soluções passa por compreendermos a forma de pensar das nossas crianças 

e conhecer bem a turma. Tal permitirá criar um ambiente harmonioso, fazer com que cada aluno 

se sinta bem e adequar da melhor forma as aulas realizadas ao longo de todo o ano letivo. 

Ao longo dos tempos foram surgindo diversas técnicas e instrumentos que permitem 

conhecer a criança a vários níveis, sejam eles cognitivos, psicológicos ou motores, alguns deles 

tão discretos que quase passam despercebidos, mas que são muito úteis para todos aqueles que 

estão ligados à área da educação. 

Se observarmos crianças a desenhar percebemos, desde logo, que os seus desenhos são tão 

individuais como elas próprias. A finalidade deste estudo foi essencialmente compreender a 

possibilidade do uso do desenho, como instrumento ou ferramenta de trabalho de um educador/ 

professor, no conhecimento das suas crianças. 

 

1.1. O desenho infantil 

 

Sousa (2003, p. 193) afirma que o desenho é uma das mais antigas formas expressivas do 

ser humano que se conhece. Desde o início da humanidade que o homem se expressa de várias 

formas, tendo sido, no entanto, a sua expressão através dos desenhos que chegou até aos nossos 

dias. Em paredes e cavernas, há desenhos de pessoas e animais, realizados por homens do 

paleolítico e neolítico. Eles, tal como acontece com as crianças, não se preocupavam com a 

perfeição, mas sim com a representação expressiva, atendendo mais à linguagem expressiva dos 

sentimentos e pensamentos, do que à representação real. 

 

Engel (2011, p. 12) salienta que desenhar é uma atividade que vai sendo desenvolvida e 

aperfeiçoada ao longo da vida dos alunos, iniciando-se apenas com traços, riscos, e ao longo 

dos anos vão progredindo e começam a realizar desenhos mais criativos. O ato de desenhar 
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envolve três operações mentais básicas: a memória, a imaginação e a perceção, que por sua vez 

fomentam o desenvolvimento das capacidades motoras (a coordenação e o desenvolvimento da 

motricidade fina) e intelectuais (a observação e a representação). 

O desenho, é para a criança, uma atividade que realiza com naturalidade e que aparece 

assim que é capaz de fazer traços com os dedos sobre a areia, vidro embaciado (ou outra qualquer 

superfície) e de segurar um utensílio como um lápis ou um pau de giz. Luquet (1979, p. 15) afirma 

que a criança desenha para se divertir. O desenho é para ela um jogo como quaisquer outros e 

que se intercala entre outros. 

O desenho fomenta o desenvolvimento da criança a nível da psicomotricidade, 

particularmente da motricidade fina. Fornece as bases para o desenvolvimento da escrita e da 

leitura, aumenta a autoestima, desenvolve a expressividade e criatividade, contribui para a 

formação da personalidade e ajuda a criança a desenvolver-se emocional e intelectualmente. 

 

1.2. Aspetos Evolutivos  
 

As fases dos desenhos apesar de serem bastante semelhantes nas crianças, apresentam 

formas e resultados variados, porque as crianças são seres individuais e vivem as experiências de 

formas diferentes. Estas diferenças refletem-se nos seus desenhos e representações, pois cada uma 

imprime a sua personalidade no seu desenho.  

Os desenhos das crianças apresentam aspetos evolutivos, à medida que elas vão crescendo 

e amadurecendo física, cognitiva e emocionalmente. Luquet (1979) fez o primeiro estudo sobre o 

desenho infantil, defendendo a existência de quatro estádios na evolução do grafismo infantil: o 

realismo fortuito (dos dois aos três anos e meio), o realismo fracassado (dos três aos cinco anos), 

o realismo intelectual (dos cinco aos nove anos) e o realismo visual (dos nove aos dez anos). 

O estádio do Realismo Fortuito começa quando a criança tem aproximadamente dois anos, 

encerrando período anterior, do rabisco/garatuja. A criança que inicialmente traçava signos sem 

desejo de representação, descobre por acaso a analogia formal entre um objeto e o seu traçado e 

de forma retrospetiva, dá um nome ao seu desenho. 

O Realismo Fracassado acontece quando a criança descobre a identidade forma-objeto, 

tentando reproduzir esta forma. Acontece, nesse momento, uma fase de aprendizagem com 

fracassos e sucessos parciais. Esta etapa tem inicio entre os três e quatro anos. 

 

 

Aos cinco anos começa o principal estádio, o Realismo Intelectual, que se prolongará até 

aproximadamente aos nove, dez anos. Este período tem como característica o facto de a criança 

desenhar o que sabe sobre o objeto e não aquilo que observa. Daí o recurso a dois processos, o 
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plano deitado e a transparência ou representação simultânea de objetos, pois a criança aplica 

vários pontos de vista ao mesmo tempo. 

O último estádio que Luquet (1979) descreve, é intitulado de Realismo Visual, ocorrendo 

por volta dos onze, doze anos. É marcado pela descoberta da perspetiva e a submissão às leis. A 

criança começa a criticar os seus desenhos, passando a ser exigente, sendo nesta fase que muitas 

crianças deixam de desenhar, pois acham que os seus desenhos não ficaram bonitos e perfeitos 

como pretendiam, sentindo alguma frustração e deixando de desenhar. 

 

1.3. A expressão no desenho 

 

Segundo Greig (2004), muitos educadores e professores não reconhecem, ou ignoram a 

importância do desenho no desenvolvimento da criança, esquecendo que esta pode transcrever 

para o papel o seu dia a dia, a sua vida ou os seus sentimentos. Por isso, o ato de desenhar é tão 

importante e necessário. O mesmo autor (Greig, 2004, p. 141) refere ainda que quando a criança 

se instala com a sua folha de papel contra a parede, ela encontra um espaço que se torna um 

prolongamento do seu “eu”, no interior do qual ela pode tudo. [...]. Pillar (1996, p. 201) explica 

que possibilitar às crianças que desenhem, ao contrário de ser uma perda de tempo, é propiciar-

lhes representar graficamente as suas experiências, ou seja, é construir representações de forma 

e espaço através do desenho. 

A criança desenha sempre para alguém, de forma a transmitir ou contar alguma coisa, 

pondo a descoberto uma parte de si própria e estabelecendo um diálogo com aqueles a quem 

mostra o seu trabalho. O desenho é efetivamente um meio de comunicação usado pela criança. 

Salvador (1982) reitera que o desenho que a criança faz para o professor, para o psicólogo ou para 

os pais, será diferente, porque, a cada um deles, quer comunicar coisas diferentes. 

Ao longo dos tempos, pedagogos e psicólogos relevaram os desenhos na apreciação de 

aspetos psicológicos da criança, quer para diagnóstico do seu carácter, quer para prever as suas 

capacidades escolares. O desenho foi reconhecido como a expressão da personalidade da criança 

(Debienne, 1977).  Di Leo (1983, p. 61) afirma que é sua convicção que cada desenho é o reflexo 

da personalidade do seu autor; que ele expressa aspectos afetivos da personalidade, tanto quanto 

da cognição. 

Lima (2010) afirma que a produção gráfica alcança mais profundamente aspetos 

inconscientes do que as respostas verbais. Melhor que a fala, os desenhos são a expressão de 

subtilezas do intelecto e da afetividade, que vão além do poder ou liberdade de expressão verbal. 

Ao desenhar, a criança deixa transparecer o afeto que tem pelo outro, promovendo o seu 

desenvolvimento cognitivo e aprendizagem. Segundo Derdyk (1989, p. 51) o desenho manifesta 

o desejo de representação, mas também o desenho, antes de mais nada, é medo, é opressão, é 
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alegria, é curiosidade, é afirmação. Ao desenhar, a criança passa por um intenso processo 

vivencial e existencial. A intenção, desde os primeiros desenhos, não está na beleza, nem na 

forma, mas sim na ação, no facto de saber que o gesto deixa uma marca. 

O desenho é uma manifestação clara da capacidade criadora da criança, que a partir de uma 

folha em branco, cria personagens, objetos, animais e relações entre todos, projetando, no seu 

desenho, sentimentos de amor, ódio, agressividade e comunicação. A criança nem sempre pode 

exprimir estes sentimentos no seu comportamento, pois tais comportamentos seriam censurados 

e castigados. O desenho possui então a qualidade de permitir expressar os sentimentos mais 

negativos, mais carregados de censura, ou mais positivos, ou mais irreais, sem medo de causar 

dano e de parecer ridículo (Salvador, 1982, p. 37). Pode, assim, aliviar sentimentos acumulados, 

que de outro modo seria difícil, descarregando assim as tensões que possui e ficando mais calma 

e descontraída. 

 

1.3.1 A diferença entre análise e interpretação do desenho 

 

Na opinião de Nicole Bédard (2005) existe uma diferença real e concreta entre análise e 

interpretação do desenho. A análise é uma aproximação técnica e racional que assume bases 

verificadas, situada no domínio da psicologia e da psiquiatria. Já a interpretação dos desenhos da 

criança, é o resultado ou a síntese da análise. 

Relativamente aos pontos que devem ser considerados na análise e interpretação de 

desenhos, Méredieu (2001, p.62) refere que há diferentes aspectos a considerar. Pode-se estudar 

sucessivamente a maneira como a criança utiliza linhas e formas, o modo de distribuição no 

espaço, a escolha da cor. Todas estas características têm valor expressivo e traduzem da maneira 

específica o estado emocional da criança. 

Vários autores, incluindo Di Leo (1975), reiteram que a recolha e interpretação de desenhos 

infantis deve ser continuada, de forma a obter resultados mais fidedignos. 

 

 

1.3.2 O traço 

 

É importante conhecer os traços simples. Estes informam-nos sobre a velocidade de 

espírito ou sobre hesitação. Pode-se detectar o espírito rebelde ou pacífico através da análise de 

determinados traços base, o contínuo, o tracejado ou o oblíquo…. Bédard (2005, p.17). 

Um traçado contínuo pode significar que a criança tem um espírito dócil e sereno. Quando 

as linhas aparecem de forma clara e precisa, a criança não se interessa pela harmonia. Sente-se 



 

Página | 49 
 

que a criança não tem necessidade de apressar ou abrandar as coisas, querendo levar o seu tempo. 

Procura o bem-estar físico e o prazer. 

O tracejado, por vezes, não tem nenhum significado associado, pois a criança pode ter 

começado simplesmente a desenhar impulsivamente e a certa altura, ter reparado que o traço não 

ia na direção desejada. No entanto, a criança poderá também estar a viver uma fase cheia de 

hesitações e ter consciência de novas necessidades. 

O traço oblíquo surge quando, por exemplo, existe um relâmpago ou um foguete, o que 

representa a energia impetuosa. 

Quanto à amplitude, linhas traçadas num gesto amplo, que ocupam grande parte da página, 

indicam energia, ou extroversão. Linhas curtas, realizadas com um gesto de pouca amplitude 

revela falta de energia, ou inibição, ou seja, introversão.  

Salvador (1982) refere que a força do traço está associada à força dos impulsos, com 

libertação ou inibição dos instintos, distinguindo o traço débil do traço forte, sendo o traço débil 

próprio de sujeitos tímidos, frágeis, inseguros e com incapacidade para se afirmarem enquanto o 

traço forte revela indivíduos seguros e audazes. Sublinha ainda a importância da necessidade de, 

no processo de interpretação, ser importante considerar também a pressão que a criança fez 

enquanto estava a desenhar, já que quanto maior for a pressão, maior raiva está presente. 

 

1.3.3 Distribuição no espaço 

 

As formas de estruturação do espaço foram alvo de interpretações e vários estudos. O 

espaço gráfico e a sua utilização refletem muito diretamente a maneira como o sujeito integra 

em si mesmo as noções de espaço e de duração Debienne, apud  Méredieu (2001, p.62).  

 A parte superior da folha representa a imaginação, a criatividade, a procura do saber e a 

curiosidade. A parte inferior da folha está diretamente relacionada com as necessidades físicas 

e materiais que a criança possa ter. 

O lado esquerdo é referente ao passado, podendo ser representado como algo mau, ou 

muito bom que liga a criança ao seu passado. O centro indica o presente, mostrando que a criança 

está aberta a tudo o que a rodeia e que no momento não há grandes tensões, mesmo que pense no 

seu passado ou no seu futuro. O lado direito expressa a visão da criança sobre o futuro. 

 

 

1.3.4 As cores 
 

Segundo Gândara (1987, citado por Correia, 2012, p. 17) a criança entre os quatro e os 

cinco anos usa a cor (por norma duas), no entanto as crianças entre os 6 e os 8 anos tendem a 
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utilizar uma grande profusão de cores em que o colorido se relaciona com aspectos concretos 

dos elementos desenhados.  

As cores usadas no desenho expõem muitas características sobre a personalidade da 

criança. Bédard (2005), faz uma análise profunda sobre esta temática revelando pormenores 

importantes para a interpretação dos desenhos. 

O vermelho é comum e usual se a criança tem idade inferior a 6 anos. Indica-nos que é 

energética e tem espírito desportivo. Depois desta idade pode indicar inclinação para a 

agressividade e falta de controlo emocional. 

A criança que opta por usar a cor laranja aprecia a novidade e as coisas feitas com rapidez. 

Prefere jogos em grupo, tem grande espírito de equipa e de competição, sobretudo se lhe for dado 

algum poder de liderança. De uma forma geral é agitada, impaciente e extrovertida. 

O amarelo mostra alegria de viver, de atividade e indica-nos uma criança que é mais 

expressiva que a maioria das outras crianças. É otimista, exigente consigo e com os outros e por 

isso muito ambiciosa. Terá facilidade em atingir os seus objetivos, porque tem potencial. 

É raro a criança escolher a cor branca, mesmo que esteja à sua disposição. Normalmente 

ela deixa o espaço em branco. Esta cor pode refletir que a criança não quer, ou não deseja nenhum 

entrave aos gestos. 

O azul é símbolo de paz, harmonia e tranquilidade, por um lado e sinal de introversão e 

pessimismo por outro. Esta cor revela que a criança gosta de fazer as coisas ao seu ritmo e não 

gosta que a apressem. 

A criança que usa muitas vezes o verde revela maturidade, compreende o que lhe é 

explicado e gosta de experimentar. 

Quando a cor castanha é usada, expressa conforto e segurança. Indica uma criança estável, 

rigorosa e paciente, no entanto, lenta a reagir. Se a cor for dominante no desenho, pode significar 

uma má adaptação familiar. 

Utilizado frequentemente, o cinzento, indica-nos que a criança está num período de 

transição, entre o passado e o futuro. É indecisa e influenciável, respondendo conforme aquilo 

que as outras pessoas querem ouvir.  

O preto pode representar um estado de melancolia e angústia. Também pode ser sinal de 

confiança, mostrando não ter medo do seu futuro. 

A criança que usa decididamente o cor-de-rosa, procura doçura e ternura. Gosta de 

conhecer e estar em contacto com coisas agradáveis e fáceis, adaptando-se facilmente a situações 

novas. 

A criança que opta pelo roxo vive os momentos com entusiamo, adapta-se a diversas 

situações, adotando diferentes posturas. Tanto pode ser extrovertida como introvertida. 

O desenho de uma só cor, pode ter várias interpretações. Pode tratar-se de falta de 

motivação, ou ser uma mensagem clara, transparente e precisa, como se a criança desejasse ser 
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descoberta. Ao dedicar-se menos à cor, dá mais importância ao traço e à forma (Bédard, 2005). 

Em oposição à ausência de cor, a coloração excessiva das figuras pode sugerir perfeição ou 

agressão (Kaufmane, 1992). 

Debienne (1977, p. 59) defende que a cor deve ser analisada, paralelamente, com outros 

elementos como o traço, o espaço, entre outros, atendendo a que, o uso da cor pode ser, 

simplesmente a representação do real, ou seja, o azul do céu, vermelho da luz e do fogo, verde 

das árvores. Reitera ainda que é sempre necessário considerar a posição de uma determinada cor, 

no conjunto das restantes, não podendo ser interpretada isoladamente. 

 

1.3.5 Proporcionalidade 

 

É importante considerar a proporcionalidade dos desenhos, pois permite retirar algumas 

conclusões se for tida em consideração e interpretada. 

Kaufmane Wohl (1992) considera que figuras pequenas indicam insegurança, timidez e 

baixa autoestima. Um desenho pequeno é também uma indicação de sentimentos de inadequação, 

inferioridade e eventuais problemas nas relações. A criança é incapaz de se defender, criando 

ansiedade e depressão. As figuras pequenas que deixam muito espaço em branco na folha, 

transmitem sentimentos pejorativos, como debilidade, insignificância e inferioridade. Figuras 

grandes, que ocupam grande parte da área da folha revelam segurança e força. Caso as figuras 

sejam desproporcionalmente grandes podem também indicar defesa compensatória de forma a 

camuflar os sentimentos de impotência ou inferioridade. Uma figura de tamanho adequado 

(mediana), revela um sujeito bem-adaptado ao seu meio. 

O autor supracitado revela ainda outros aspetos que podem ser considerados no processo 

de interpretação dos desenhos. 

Neste contexto, partes exageradas podem implicar agressão ou extroversão. A cabeça pode 

ser feita grande com a finalidade de acomodar outras partes, como por exemplo as orelhas.  Mãos 

ou pés grandes, podem ser grandes, porque a criança está preocupada com as funções dos mesmos 

(figura de autoridade e ou figura de aconchego). Podem também estar relacionados com 

atividades desportivas ou outras absolutamente normativas (jogar a bola corresponderá a pés 

grandes). Exagero das orelhas pode revelar um indivíduo desconfiado, pessoa suspeita, 

sensibilidade à opinião social e crítica.  Genitais excessivamente grandes podem sugerir abusos 

sexuais. Dentes largos e expostos, podem sugerir um clima agressivo ou a possibilidade de uma 

experiência sádica. Dar muito enfase às roupas revela problemáticas de relação ou preocupação 

social. 
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1.3.6 Desenho da Família 

 

O desenho é um instrumento, que quando é executado pela criança, se torna uma narrativa 

e um contributo do seu testemunho, podendo revelar informação sobre o indivíduo e a sua família 

(Katz & Hanama, 2013; Kyung Kim & Hyun Suh, 2013). O desenho da família pode ser muito 

revelador, atendendo ao facto de permitir avaliar o estado afetivo da criança, a estruturação da 

sua personalidade, a vivência do contexto familiar e a maturidade psicomotora. 

Na interpretação do desenho da família, devem ser observados cuidadosamente alguns 

pontos durante a sua execução, como a composição da família, a ordem de aparecimento dos 

personagens, a estrutura destes e os comentários que acompanham o seu aparecimento 

(Mèredieu, 2001, p. 72). 

A afetividade é demonstrada com clareza nos desenhos. Quando os sentimentos sobre uma 

pessoa são positivos, como por exemplo admiração ou carinho, a criança que desenha, investe na 

figura, privilegiando-a. Em oposição, quando os sentimentos da criança são negativos, 

sentimentos de desconsideração, a criança não se dedica, nem se empenha, desvalorizando assim 

a figura. 

Sousa (2003) refere que a criança utiliza a proporção das figuras para demonstrar a 

importância afetiva que a mesma dá a um determinado elemento. 

A distância entre as figuras, na maioria dos casos, está associada às dificuldades relacionais, 

que podem ser expressas desta forma, ou através de outros indícios, como um traço de separação. 

Resistência em desenhar a família denota que a vida da criança no lar é caracterizada por 

revolta e violência e que a criança possui uma imagem intensamente negativa da sua família (Di 

Leo, 1975). Geralmente o personagem mais importante para a criança é o primeiro a ser 

desenhado (Mèredieu, 2001). A omissão de si mesmo no grupo é vista como caraterística de 

crianças que se sentem rejeitadas (Di Leo, 1975). 

Segundo Widlocher (cit Mèredieu, 2001, p.72) o desenho da família ensina-nos mais sobre 

a existência de conflitos do que sobre a sua natureza. 

 

 

2. Estudo Empírico 
 

Durante a nossa PES, foi possível ter perceção que é fundamental o educador/professor 

conhecer bem o seu grupo/turma, de forma a ser um bom orientador e promotor do conhecimento, 

para adequar corretamente as atividades/aulas às suas crianças e para as ajudar e apoiar em todos 

os âmbitos possíveis. Atendendo a que o desenho é uma forma primordial de comunicação 
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infantil, iremos expor de seguida o nosso estudo, com objetivos e metodologia adequada, 

pretendendo atingir resultados conclusivos. 

 

2.1. Descrição do estudo 
 

O nosso objetivo foi abordar o desenho infantil como forma de conhecer melhor a criança, 

uma vez que ao longo da PES percebemos que o desenho era por excelência um veículo de 

comunicação. 

Com este estudo pretendemos analisar algumas características presentes nos desenhos das 

crianças, com a finalidade de compreendermos melhor o que nos querem transmitir através dos 

mesmos e dessa forma conhecer melhor a criança. 

O estudo parte dos desenhos realizados por vários alunos do 1º CEB, com idades 

compreendidas entre os seis e os sete anos. 

O interesse por esta temática surgiu quando nos apercebemos que apesar das crianças terem 

a mesma idade, ou idades próximas, os seus desenhos apresentavam características muito dispares 

para se exprimirem. 

Nesta sequência foi solicitado que cada criança realizasse um desenho sobre a família e 

foram colocadas algumas questões, a fim de tirar algumas dúvidas acerca do que tinha sido 

representado. Por fim, os desenhos recolhidos foram analisados tendo em consideração as 

categorias selecionadas. 

 

2.2. Metodologia 

 

O estudo de investigação tem como base a definição de um problema que o investigador 

pretende resolver, ou uma questão à qual, ele próprio, tem necessidade de responder.  Como forma 

de responder a algumas das questões, será feita uma interpretação de dados aplicando o método 

de investigação qualitativa. Fortin (2003, p. 22), reitera que o investigador que utiliza o método 

de investigação qualitativa (...) observa, descreve, interpreta e aprecia o meio e o fenómeno tal 

como se apresentam, sem procurar controlá-los.  

Numa investigação qualitativa, é fundamental que o método e técnicas escolhido para 

realizar a análise dos dados, permita um olhar multifacetado sobre a totalidade dos dados obtidos 

no período de recolha. Um método primordial na análise de dados qualitativos é o de análise de 

conteúdo, pois compreende um conjunto de técnicas de pesquisa, em que o objetivo fulcral é 

qualificar as vivências do sujeito, bem como suas perceções sobre um determinado objeto e os 

seus fenômenos (Bardin, 1977). 

Olabuenaga e Ispizúa (1989) reiteram que a análise de conteúdo é uma técnica para ler e 

interpretar o conteúdo de todas as classes de documentos que analisados, de forma correta e 
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coerente, permitem o conhecimento de aspetos e fenómenos da vida social, que de outra forma 

seriam inacessíveis. A análise de conteúdo pode integrar qualquer material vindo da comunicação 

verbal ou não-verbal, como por exemplo cartas, cartazes, jornais, revistas, livros, gravações, 

entrevistas, fotografias, vídeos, desenhos, etc. Os dados chegam ao investigador em estado bruto, 

sendo necessário, processá-los, de forma a facilitar o trabalho de compreensão, interpretação e 

dedução a que ambiciona a análise de conteúdo. 

Segundo Bardin (1977) a utilização da análise de conteúdo prevê três fases fundamentais, 

a pré-análise, a exploração do material e tratamento dos resultados e a inferência e 

interpretação. 

A primeira fase, a pré-análise, pode ser assumida como uma fase de organização. Bardin 

(1977) defende que envolve a leitura flutuante, ou seja, um primeiro contato que o investigador 

tem com os documentos que serão posteriormente submetidos à análise, a escolha dos mesmos, a 

formulação de hipóteses e objetivos, a seleção dos indicadores que orientarão a interpretação e a 

preparação formal do material. A seleção de documentos assentou nos desenhos que possuem as 

características necessárias para a análise das características selecionadas.  

A segunda fase, da exploração do material, consiste na construção das operações de 

codificação, tendo passado, neste estudo, pela definição das categorias de análise. 

A terceira fase do processo de análise do conteúdo é intitulada como tratamento dos 

resultados – a inferência e interpretação. Partindo dos resultados brutos, o pesquisador torna-

os em resultados significativos e válidos.  

Neste trabalho estão presentes a formulação do problema de investigação, que contêm as 

questões de investigação e os objetivos do estudo, a interpretação dos desenhos recolhidos e as 

conclusões obtidas para além da contextualização teórica, que permite expandir o nível de 

conhecimentos relativos ao estudo do problema de investigação. 

 

2.2.1. Descrição do Problema de Investigação  

 

Quivy e Campenhoudt defendem que a melhor forma de começar um trabalho de 

investigação em ciências sociais consiste em esforçar-se por enunciar o projecto sob a forma de 

uma pergunta de partida. [...] A pergunta de partida servirá de primeiro fio condutor da 

investigação. [...] deve apresentar qualidades de clareza, de exequibilidade e de pertinência.” 

(2005, p. 44) 

A pergunta de partida ou questão de investigação é básica para todo o processo de 

investigação. Para Fortin (1999, p. 51) uma questão de investigação é uma interrogação explícita 

relativa a um domínio que se deve explorar com a finalidade de obter novas informações.  

A pergunta de partida deste estudo é: pode o desenho infantil ser um método facilitador 

para o professor conhecer melhor as crianças? 
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2.2.2. Questões de investigação 

 

As questões de investigação são as premissas sobre as quais se apoiam os resultados de 

investigação (Fortin, 2003, p.101). 

Ponderar sobre esta temática resultou na questão central que orienta esta pesquisa, e outas 

que se subjugam à mesma: 

•  pode o desenho ser uma forma de o professor conhecer melhor a criança? 

•  como é que os alunos se expressam através do desenho? 

•  quais os aspetos relevantes para a interpretação do desenho? 

•  o que se deve ter em consideração na interpretação da família? 

 

2.2.3. Objetivos de investigação 

 

Fortin (2003) reitera que o objetivo compreende um enunciado declarativo que precisa a 

orientação segundo o nível de conhecimentos estabelecidos no domínio em questão. Com a 

realização deste trabalho pretendemos que os seguintes objetivos sejam alcançados: 

• reconhecer traços da personalidade do aluno através do desenho; 

• conseguir identificar conflitos que existam com o aluno; 

• conhecer o aluno através do seu desenho. 

O objetivo fundamental deste estudo é perceber se o desenho infantil auxilia os professores 

a conhecerem melhor as suas crianças e identificando alguns conflitos ou preocupações que as 

mesmas possuam.  

 

2.2.4. Instrumentos 

  

No presente estudo o instrumento fundamental foi o desenho da família efetuado por cada 

criança, pois permitiu a realização da análise. O investigador é também relevante, numa 

investigação qualitativa, uma vez que é ele que recolhe, avalia e analisa as informações.  

 

2.2.5. Procedimentos e Participantes 

 

Para a realização dos desenhos foi entregue uma folha A4 em branco a cada aluno e 

colocados à sua disposição lápis de cor. Posteriormente foi pedido às crianças, com idades 

compreendidas entre os seis e os sete anos de idade (estádio do Realismo Intelectual), que 

fizessem um desenho sobre a família. 
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 A escolha do tema baseou-se apenas no facto de, apesar de ser algo objetivo, permitir à 

criança expor o que sentia e de ser um conceito conhecido por todos. Desta forma não haveria 

falta de motivação, medo de errar ou de não conseguir fazer. 

Após a finalização dos desenhos, foram feitas questões, a fim de que cada criança 

explicasse o que havia desenhado. 

 

2.2.6. Apresentação dos resultados 

 

Os desenhos e as respostas às questões, foram analisados por meio do método da Análise 

de Conteúdo (Bardin, 1977) e os elementos avaliados segundo categorias escolhidas. Para realizar 

a interpretação dos desenhos foram consideradas algumas categorias, de forma a permitir não só 

a interpretação dos desenhos como a análise dos resultados. As categorias consideradas foram: o 

traço, a distribuição no espaço, as cores, a proporcionalidade e o desenho da família. 
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Desenho 1 (figura 18, apêndice 14) 

Desenhista: S.C., menina com 7 anos de idade. 

Impressão geral: tranquilidade e sentimento de bem-estar. 

Indicadores específicos/Categorias: 

Traço: A criança fez todo o desenho com traços contínuos. Temos perceção que efetuou o 

desenho no seu tempo, atendendo que se dedicou a diversos pormenores. Sem pressas, de forma 

calma realizou a sua tarefa exprimindo a sua pacificidade como defende Bédard (2005), 

verificamos ainda que é uma criança empenhada e perfecionista. Considerando a amplitude, 

observamos linhas traçadas com pouca amplitude, que exprimem introversão.  

Distribuição no espaço: A parte superior da folha, representa a imaginação, a procura do 

saber e a curiosidade (Debienne, apud  Méredieu, 2001), que nas crianças é comum e natural. A 

parte inferior da folha está diretamente relacionada com as necessidades que a criança possa ter, 

quando observamos o desenho verificamos que está representada a família e a casa (lar), que dada 

à tenra idade da criança é comum que os veja como algo necessário. 

Cores: ao visualizarmos este desenho temos perceção que aa criança adequou devidamente 

as cores aos elementos representados, mesmo assim conseguimos colocar em destaque algumas 

cores usadas. Destacamos o azul, presente na enorme nuvem e noutros pormenores do desenho, 

que revela paz, harmonia e tranquilidade Bédard (2005). A cor pouco comum escolhida para a 

casa também sobressai, o castanho, que expressa conforto e segurança Bédard (2005). 

Figura 18- Desenho 1 
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Proporcionalidade: tendo em consideração a proporcionalidade, consideramos que S.C., 

é uma menina bem-adaptada ao seu meio, visto que desenhou as figuras com um tamanho 

adequado, à exceção da casa (Kaufmane Wohl, 1992). Quando uma criança desenha a casa numa 

proporcionalidade inferior a uma pessoa, revela que a pessoa em questão é mais importante para 

ela do que a casa. 

Desenho da família: quanto às questões familiares podemos ressaltar que todos os 

elementos da família sorriem menos a irmã. 

Diálogo: 

-Porque é que a tua irmã está a chorar? 

-É bebé e chora sempre. 

Neste caso podemos verificar que não há qualquer tipo de conflito familiar, o facto de a 

irmã estar a chorar foi apenas um elemento para a caracterizar enquanto bebé. 

 

 

Desenho 2 (figura 19, apêndice 15) 

Desenhista: C., menina com 7 anos de idade.  

Impressão geral: Fragilidade. 

Indicadores específicos/Categorias: 

Traço:  neste desenho apercebemo-nos de alguma fragilidade no traço, este tipo de traço é 

característico de sujeitos tímidos, frágeis, inseguros e com incapacidade para se afirmarem 

(Salvador, 1982). 

Distribuição no espaço: a ocupação do centro da folha está diretamente relacionada com 

o presente, o momento que a criança está a viver, neste caso especifico é a forma com ela se 

relaciona e vê a sua família na atualidade, mesmo que pense no seu passado ou no seu futuro. 

Figura 19- Desenho 2 
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As cores: é possível destacar o azul, sinal de introversão e pessimismo e o cinzento que 

revela que a criança está num período de transição, entre o passado e o futuro e que é indecisa e 

influenciável (Bédard, 2005). Neste caso podemos considerar que o uso de outra cor foi uma 

forma de se destacar dos restantes membros da família. 

Proporcionalidade: no desenho 2, identificamos uma criança insegura, tímida e bastante 

frágil, que se desenha mais pequena do que qualquer outro membro da família, incluindo da irmã 

gémea que possui a mesma altura. Podemos ainda verificar que a criança destaca a figura da mãe 

também através da proporcionalidade, representando-a maior que o pai, demostrando desta forma 

uma afetividade maior pela mãe como reitera Sousa (2003). 

Desenho da família: Este desenho expressa por todas as características alguma fragilidade 

familiar, contudo tempos perceção que a criança valoriza muito a mãe, não só pela questão da 

proporcionalidade como já foi referido, mas também pela centralização da figura. É- -nos possível 

concluir que a relação com o pai deverá ser de pouca proximidade, atendendo que cada um ficou 

na numa extremidade do desenho e a distância entre as figuras, está associada às dificuldades 

relacionais (Sousa, 2003). 

 

 

 

Desenho 3 (figura 20, apêndice 16) 

Desenhista: I., menino com 7 ano de idade. 

Impressão geral: Confusão, agressividade e tristeza. 

Indicadores específicos/Categorias: 

Traço:  observando este desenho verificamos que existem vários traços, em diversas 

direções, mas todos executados com imensa força. Salvador (1982) revela que a força do traço 

Figura 20- Desenho 3 
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está diretamente relacionada com força dos impulsos e quanta maior pressão for empregue, maior 

raiva está presente. 

Distribuição no espaço: o espaço é ocupado na totalidade de uma forma confusa e 

exagerada, sem ser possível destacar nada ao ponto de ser interpretado. 

As cores: neste desenho a cor mais abundante é o azul, que expressa de introversão e 

pessimismo (Bédard, 2005). 

Proporcionalidade: quanto à proporcionalidade, a figura representada é pequena no meio 

de uma imensidão de traços. Kaufmane Wohl (1992) expressa que a criança que desenha figuras 

pequenas é ansiosa, possui um sentimento de inadequação, inferioridade e poderão existir 

eventuais problemas nas relações. Podemos ainda verificar que a figura é uma figura palito, 

Klepsch e Logie defendem que estas figuras são frequentemente desenhadas por crianças que 

estão hesitantes em se revelar a si mesmas (1984, p. 54). 

Desenho da família: através do diálogo que foi mantido com a criança, afim de obter mais 

informações sofre o que foi registado, podemos identificar algum sentimento de solidão em 

relação à sua família. É possível existir algum conflito que se reflita neste sentimento. Di Leo 

(1975) afirma que resistência em desenhar a família revela que a vida da criança no lar é difícil e 

que a criança possui uma imagem intensamente negativa da sua família. 

Diálogo: 

-Onde está a tua família? 

- Saíram todos, estou sozinho! 

-E estás a chorar? 

-Sim, porque estou sozinho. 

 

 

Desenho 4 (figura 21, apêndice 17) 

Figura 21- Desenho 4 
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Desenhista: J., com 7 anos de idade. 

Impressão geral: Harmonia. 

Indicadores específicos/Categorias: 

Traço:  O traço neste desenho é contínuo, o que pode significar que a criança tem um 

espírito dócil e sereno (Bédard, 2005). 

Distribuição no espaço: os quatro quadrantes estão ocupados de forma equilibrada e 

coerente, adequada à realidade, sendo que não há nenhuma conclusão relevante que possa ser 

retirada. 

As cores: visualizando este desenho destacamos duas cores, o amarelo que é indício de 

alegria de viver, de atividade e indica-nos uma criança expressiva e o azul, que considerando a 

forma como foi usado pode ser interpretado com é símbolo de paz, harmonia e tranquilidade 

(Bédard, 2005). 

Proporcionalidade: quanto às figuras, consideramos que estão representadas num 

tamanho adequado, o que expressa que o sujeito está bem-adaptado ao seu meio (Kaufmane Wohl, 

1992). 

Desenho da família: atentando no desenho verificamos que a criança desenhou toda a 

família à exceção de si próprio. Segundo Di Leo (1975) a omissão de si mesmo no grupo é vista 

como caraterística de crianças que se sentem rejeitadas. 

É possível deduzir que a criança terá uma boa relação com a mãe, pois quando os 

sentimentos sobre uma pessoa são positivos, é comum investir na figura, privilegiando-a. Neste 

caso específico a mãe foi valorizada através da coloração do cabelo e com o destaque dos brincos. 

 

Desenho 5 (figura 22; apêndice 18) 

Desenhista: H., menino com 6 anos de idade. 

Impressão geral: Agitação. 

Figura 22- Desenho 5 
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Indicadores específicos/Categorias: 

Traço: observando este documento destacamos diverso traços oblíquos de grande 

amplitude que se sobrepõem às figuras. O traço oblíquo expõe energia brusca Bédard (2005).  

Interpretando a amplitude das linhas traçadas e verificando que foram realizadas através de num 

gesto amplo, revelam energia, ou extroversão (Salvador, 1982). 

Distribuição no espaço: H. ocupou toda a folha, o que segundo os autores estudados não 

permite tirar nenhuma conclusão específica. 

As cores: a criança usou o verde que revela que aprecia novas experiencias, amarelo que 

mostra alegria de viver e gosto pela atividade, o azul que expõe que a criança se sente em paz e o 

laranja característico de quem aprecia a novidade e as coisas feitas com rapidez e de quem é 

agitado, impaciente e extrovertido Bédard (2005). 

Proporcionalidade: considerando o enquadramento do desenho verificamos que a criança 

desenhou as figuras num tamanho razoável e o sol num tamanho exageradamente grande. 

Kaufmane Wohl (1992) preconiza que figuras grandes, que ocupam grande parte da área da folha, 

revelam segurança e força. 

Desenho da família: H. representou-se numa proporção inferior ao do seu irmão, mesmo 

sendo 4 anos mais velho, esta questão pode ser interpretada como a criança possuir o sentimento 

de que o seu irmão tem um papel de destaque na sua família, sentindo-se de alguma forma 

inferiorizado. 

 

 

Desenho 6 (figura 23, apêndice 19) 

Desenhista: L., menina com 7 anos de idade. 

Impressão geral: Alegria. 

Indicadores específicos/Categorias: 

Figura 23- Desenho 6 
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Traço:  o desenho apresentado foi realizado com um traçado contínuo que pode ter como 

significado que a criança que o fez tem um espírito dócil e sereno. Este tipo de traçado é 

característico de alguém que procura o bem-estar físico (Bédard, 2005). 

Distribuição no espaço: podemos verificar que o desenho foi realizado no centro da folha 

o que indica o presente, expondo que a criança está aberta a tudo o que a rodeia e que no momento 

não há grandes tensões na sua vida (Debienne, apud  Méredieu ,2001) . 

As cores: observando o documentos verificamos que L. usou o cor-de-rosa, que significa 

a procura doçura e ternura e revela que gosta de conhecer e estar em contacto com coisas 

agradáveis, adaptando-se facilmente a situações novas. Usou também o verde, que revela 

maturidade e gosto em experimentar algo novo. O destaque do amarelo mostra alegria de viver e 

otimismo (Bédard, 2005). 

Proporcionalidade: quanto à proporcionalidade L. realizou figuras de tamanho adequado 

tendo em conta o enquadramento, o que revela que está bem-adaptada ao seu meio (Kaufmane 

Wohl, 1992). 

Desenho da família: Mèredieu (2001), afirma que normalmente o personagem mais 

importante para a criança é o primeiro a ser desenhado, L. começou por desenhar a personagem 

que posteriormente identificou como sendo a mãe. Podemos então assumir que a pessoa da família 

nuclear mais importante para a criança é a mãe. 

A linha que representa a relva também tem uma interpretação, Klepsch e Logie revela que 

a criança necessita de segurança e apoio frequente, afim de se sentir confortável, a linha uma base 

que lhes fornece um apoio firme (1984, p. 55). 

 

 

Desenho 7 (figura 24, apêndice 20) 

Desenhista: J., menino com 7 anos de idade. 

Figura 24- Desenho 7 
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Impressão geral: Alegria e animação. 

Indicadores específicos/Categorias: 

Traço: J. usou um traçado contínuo o desvenda um que a criança calma que valoriza a 

harmonia. 

Distribuição no espaço: a ocupação do espaço está adequada à realidade, não havendo 

nada que possa ser destacado. 

As cores: atendendo que as cores do céu, da relva e do sol estão adequadas, destacamos as 

representações das figuras. Bédard (2005) reitera que a falta de coloração, pode ter várias 

interpretações. Pode ser apenas falta de motivação, ou ser uma mensagem clara, transparente e 

precisa. Como se a criança ambicionasse ser descoberta. Neste caso especifico e considerando o 

diálogo, verificamos que se trata meramente de falta de motivação para concluir o trabalho. 

Proporcionalidade: quanto à proporcionalidade as figuras estão adequadas considerando 

o enquadramento, o que revela que a criança está bem inserida e a adaptada ao seu meio. Luquet 

(1979) defende que uma criança de 7 anos se encontra no estádio do Realismo Intelectual, no qual 

passa a usar a proporcionalidade como forma de demonstrar a importância que dão a um 

determinado objeto, como forma de mostrar a distância entre dois elementos ou representando a 

realidade, neste caso trata-se apenas de representação da realidade. 

Desenho da família: J. representou primeiro os irmãos, este dado pode ser interpretado 

como uma maior afinidade com os mesmos, pois geralmente, como já referimos noutro desenho, 

o personagem mais importante para a criança é o primeiro a ser desenhado (Mèredieu, 2001). 

Podemos também evidenciar essa estreita relação familiar com proximidade das figuras 

representadas (Sousa, 2003). 

Diálogo:  

- Não vais pintar as figuras o teu desenho? 

- Não, estou cansado. Está bonito assim. 

 

 

Considerações finais  

 

Neste momento é crucial repensar todo o caminho realizado com a finalidade de dar 

resposta às questões a que nos propusemos responder no presente estudo empírico. O principal 

objetivo deste estudo assentava na resposta à questão: pode o desenho infantil ser um método 

facilitador para o professor conhecer melhor as crianças? 

 Para isso, foi fundamental pesquisar e conhecer os elementos que seriam possíveis ser 

observados e interpretados nos desenhos dos alunos, elementos esses que nos fornecessem 

informações sobre as mesmas.  
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De forma a conseguirmos responder aos objetivos traçados considerámos essencial 

realizar uma análise de conteúdo que nos permitisse conceber diferentes categorias, de forma a 

conseguir interpretar diversos desenhos e verificar se era ou não possível conhecer melhor a 

criança e caso houvesse algum conflito identifica-lo. 

 Como era esperado, através da interpretação dos desenhos, foi possível ter a perceção 

que estes são tão únicos, quanto os próprios indivíduos. Comprovamos que vários pedagogos 

revelam e evidenciam a importância do desenho como veículo de comunicação e que este 

possibilita à criança expor vários sentimentos e preocupações sem ser repreendida, nem 

castigada, podendo assim de uma forma inconsciente revelar o que sente. Defendendo esta 

ideologia Klepsch e Logie salientam que o desenho fala mais alto que as palavras nos estádios 

iniciais do desenvolvimento de uma criança (…), é idealmente adequado como técnica para 

desvendar informações sobre o self íntimo (1984, p.18) 

Das categorias selecionadas a única em que tivemos dificuldade em obter resultados foi 

na distribuição no espaço, pois atendendo ao facto de as crianças se encontrarem no estádio do 

Realismo Intelectual, em que uma das características é esforçarem-se para aproximar a 

representação ao real (Luquet, 1979), a maioria crianças desenhou a família na zona inferior da 

folha, assumindo esta como o chão, e o céu na zona superior, enquadrando o desenho de forma 

apropriada. Dada esta situação não foi possível retirar conclusões significativas. 

Todas as outras categorias desvendaram caraterísticas específicas das crianças, revelando 

se as mesmas eram alegres, calmas, perfecionistas, agitadas, pessimistas, entre outros traços da 

personalidade igualmente interessantes. 

Num caso específico foi ainda possível identificar um conflito familiar, que até ao 

momento da realização do desenho a criança nunca tinha expressado. O desenho da família tem 

esse valor projetivo, pois permite interpretar as relações familiares das crianças, mas também 

verificar se existe algum conflito que interfira com o bem-estar da criança. 

Depois de realizada a interpretação do desenho, verificámos que em 7 desenhos, 5 deles 

tinham o sol desenhado. Houve então necessidade de verificarmos se este elemento teria uma 

interpretação e descobrimos que sim. Bédard explica que o sol colocado à esquerda, refere-se à 

mãe, colocado à direita, diz respeito ao pai (2005, p.41). Quando os raios são muito fortes, pode 

expressar que há uma imposição da vontade desse familiar, uma certa tendência para a violência 

verbal ou física, por oposição, um sol baço, faz alusão a uma perda de entusiasmo e de 

autonomia. O sol no centro refere-se à própria criança, significa que a criança se sente e quer ser 

independente, mas pensa possuir uma certa responsabilidade em relação aos pais (Bédard, 2005). 

Em 4 dos desenhos o sol aparece acompanhado de nuvens, estas revelam que a criança é sensível 

à atmosfera parental ou social (Bédard, 2005, p. 43). 

Despois de todo o processo de investigação e interpretação, podemos concluir que todos 

os objetivos traçados foram alcançados e verificados, mas é importante ressalvar que a amostra 
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é reduzida e que, na nossa opinião, para obtermos conclusões mais concretas seria importante 

realizar o mesmo estudo com mais crianças e com desenhos com outro tipo de temáticas. 

Dando resposta à pergunta de partida podemos considerar que sim, o desenho pode ser 

um método facilitador para o professor conhecer melhor as crianças, pois é a cima de tudo um 

meio de a criança se expressar, como reitera Araújo e Tavares, o desenho é uma possibilidade 

de conhecer a criança através de uma outra língua (1999, p.9). É então importante que se deixe 

de ver o desenho como uma forma de ocupar os tempos mortos nas salas de atividade e nas salas 

de aula, pois estes podem não só representar o que a criança observa à sua volta e no seu meio, 

como aquilo que sabe e essencialmente aquilo que é. O desenho representa em parte o 

consciente, mas também, e mais importante ainda o inconsciente (Bédard, 2005, p.8).  

Tendo em consideração as conclusões obtidas é para nós importante, como futuros 

educadores/professores, proporcionar momentos em que as crianças tenham oportunidade de se 

expressarem através do desenho, pois podem comunicar algo que de outra forma não o irão 

fazer. Dar apenas oportunidade para desenharem não chega, assumimos que também nós 

próprios devemos possuir conhecimento sobre como interpretar um desenho, para que nos seja 

possível compreender as mensagens que nos são transmitidas. 
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Conclusão 

 

Um dos principais objetivos da PES é fundamentar capacidades e competências incluindo, 

mobilizando e promovendo os saberes já adquiridos no ensino teórico e prático, e nesse âmbito, 

preconizamos que o desenvolvimento da ação educativa assumiu uma função de base em que a 

atividade docente fosse consistente e fundamentada.  

Depois da PES, em que lidámos dia a dia com variadas crianças, diversos professores e 

outros agentes educativos, tivemos a perceção que o desenvolvimento da mesma promoveu ainda 

mais a ambição e o desejo de ser professor. Esta experiência tornou-se num grande desafio, tanto 

a nível pessoal como profissional, fez-nos crer que com muito trabalho é possível cumprir os 

objetivos a que nos propusemos e ter como retorno a evolução das próprias crianças.  

Tanto a PES I como a II, foram concluídas de forma positiva, constituindo assim um 

momento primordial no nosso desenvolvimento e formação como educadora/professora, tendo 

também contribuído para esse processo de aprendizagem o exemplo da educadora cooperante e 

da professora cooperante.  

O caminho, até a este momento, foi-nos surpreendendo com diversos obstáculos, que foram 

superados com a colaboração de colegas e professores, compreensão e muita dedicação. As 

dificuldades assentaram essencialmente na gestão de tempo e em alguns momentos na dificuldade 

em encontrar o método correto para expor um conteúdo. Os contratempos que surgiram foram 

sempre contornados com o auxílio de colegas e professores, que sempre se mostraram disponíveis. 

A realização deste relatório permitiu-nos, valorizar a importância da planificação, a fazer 

reflexões sobre as metodologias escolhidas e utilizadas, como forma de melhorar a qualidade e o 

processo do ensino-aprendizagem, e também tornou mais extenso o nosso conhecimento literário 

sobre diversos temas referentes à educação, aquando a realização da pesquisa bibliográfica. 

Quanto às atividades que foram realizadas em ambos os ciclos de ensino, fizeram com que o 

tempo dedicado para esse efeito servisse para melhorar e evoluir. 

Aquando a realização do enquadramento teórico apurámos que embora exista bastante 

bibliografia sobre a temática, a informação é, em muitos casos, repetitiva e escassa. O estudo 

permitiu ler e considerar o desenho de outra forma, assumindo que cada elemento representado, 

expressa algo que pode e deve ser interpretado, pois a criança de forma consciente e inconsciente 

usa o desenho como forma de expressão.   

Após a conclusão da PES I e II foram realizadas diversas formações na área da educação, 

algumas delas relacionadas com a temática do III Capítulo, que foram benéficas não só para 

adquirir mais conhecimento e enriquecer este trabalho, mas também para perceber a importância 

de continuar em formação. Concluímos este documento, com a certeza de que é fundamental 

continuar a apostar na formação ao longo da vida e da carreira docente, considerando, como 
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reitera Mesquita que a formação de professores pressupõe um desenvolvimento contínuo que 

engloba toda a carreira como professor, no qual é responsável: pela angariação e 

desenvolvimento de competências; pela procura da inovação; e pelo trabalho individual/equipa, 

para que possa crescer pessoal e profissionalmente (2011, p. 41).  
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PLANO DE AULA 
PES I 

 
Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto da Guarda 

Prof. Orientador: Filomena Velho Professora Cooperante: Amélia Grilo 

Aluna: Dina Silva Local de Estágio: Jardim de Infância de Lameirinhas 

Grupo: 4-6 anos Data: 19 a 21 maio de 2014 

Tema: Continuação do tema “As profissões” Tempo: 9h às 12h e das 14h às 16h 

Áreas de 

conteúdo 
Objetivos/Competências Atividades/Estratégias Recursos Avaliação 

Expressão 
Dramática 

 
 
 
 
 
 

 
 

- Brincar ao faz de conta; 

- Desenvolver a expressividade; 

- Fomentar a comunicação oral; 

- Desfuncionalizar objetos; 

- Exprimir situações da via quotidiana; 

- Expressar sentimentos; 

- Organizar o jogo dramático. 

-Exploração da história “A 

Salomé e a Juliana”; 

-Dramatização da história. 

 

-História “Salomé 

e Juliana”; 

-Fantoches das 

personagens 

intervenientes 

(Salomé e Juliana); 

Direta: 
- Motivação. 
- Empenho. 
- Concentração. 
- Participação. 
- Oralidade. 
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PLANO DE AULA 
PES I 

 
Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto da Guarda 

Prof. Orientador: Filomena Velho Professora Cooperante: Amélia Grilo 

Aluna: Dina Silva Local de Estágio: Jardim de Infância de Lameirinhas 

Grupo: 4-6 anos Data: 28 a 30 de abril de 2014 

Tema: Dia da Mãe Tempo: 9h às 12h e das 14h às 16h 

Áreas de 

conteúdo 
Objetivos/Competências Atividades/Estratégias Recursos Avaliação 

 
Expressão 

Plástica 
 

 
 

 

- Desenvolver a criatividade; 

- Fomentar a motricidade fina; 

- Utilizar diferentes materiais; 

- Picotar imagens pelos limites; 

- Estimular o desejo de aperfeiçoar e fazer melhor; 

-Desenvolver o gosto pela música; 

- Saber fazer silêncio para puder escutar; 

-Desenvolver o ritmo; 

- Explorar o carácter lúdico da linguagem; 

-Reconhecer e cantar músicas. 

 

-Realização de um postal 

alusivo ao Dia da Mãe; 

 

 

 

 

-Cartolina; 

- Sementes; 

-Lápis de cor; 

 

 

 

 

 
Direta: 
- Motivação. 
- Empenho. 
- Concentração. 
- Participação. 
- Oralidade. 
- Leitura. 
 
Indireta: 
- Aplicação dos 
conhecimentos. 
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PLANO DE AULA 
PES I 

 
Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto da Guarda 

Prof. Orientador: Filomena Velho Professora Cooperante: Amélia Grilo 

Aluna: Dina Silva Local de Estágio: Jardim de Infância de Lameirinhas 

Grupo: 4-6 anos Data: 26 de março de 2014 

Tema: Conceito de família/ função de pai. Tempo: 9h às 12h e das 14h às 16h 

Áreas de 

conteúdo 
Objetivos/Competências Atividades/Estratégias Recursos Avaliação 

 
 

 
Expressão 

Musical 
 

 
 

 

- Desenvolver o gosto pela música; 

- Saber fazer silêncio para puder escutar; 

-Desenvolver o ritmo; 

- Explorar o carácter lúdico da linguagem; 

-Reconhecer e cantar músicas. 

- História cantada “Pê de 

Pai”; 

-Acompanhar a história 

com gestos. 

 

 

- História “Pê de 

Pai”; 

 
 
 
 

Direta: 
- Motivação. 
 
- Empenho. 
 
- Concentração. 
 
- Participação. 
 
- Oralidade. 
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PLANO DE AULA 
PES I 

 
Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto da Guarda 

Prof. Orientador: Filomena Velho Professora Cooperante: Amélia Grilo 

Aluna: Dina Silva Local de Estágio: Jardim de Infância de Lameirinhas 

Grupo: 4-6 anos Data: 5 a 7 de maio de 2014 

Tema: As letras do abecedário Tempo: 9h às 12h e das 14h às 16h 

Áreas de 

conteúdo 
Objetivos/Competências Atividades/Estratégias Recursos Avaliação 

 
Expressão e 

Comunicação: 
 

*Linguagem 
oral e 

Abordagem à 
Escrita 

 
 
 
 
 

 
 

- Escutar com atenção uma história; 

- Relatar e recriar vivências; 

- Partilhar informação e responder oralmente através de 

frases coerentes; 

- Exprimir-se por iniciativa própria; 

- Criar um clima de comunicação em que a linguagem 

do educador constitua um modelo de interação e 

aprendizagem das crianças; 

-Relevar a importância das letras no processo de leitura; 

 

 

-Elaboração da história e 

respetivo título;   

 - Explorar o significado da 

palavra “tesouro”; 

-Colocar por ordem as 

respetivas letras do 

abecedário; 

-Montagem da centopeia 

Lina. 

 

-Centopeia; 

-Círculos de cartão 

com as respetivas 

letras do 

abecedário. 

 -Ficha de trabalho 

com a lagarta Lina. 

 
Direta: 
- Motivação. 
- Empenho. 
- Concentração. 
- Participação. 
- Oralidade. 
- Leitura. 
 
Indireta: 
- Aplicação dos 
conhecimentos. 
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PLANO DE AULA 
PES I 

 
Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto da Guarda 

Prof. Orientador: Filomena Velho Professora Cooperante: Amélia Grilo 

Aluna: Dina Silva Local de Estágio: Jardim de Infância de Lameirinhas 

Grupo: 4-6 anos Data: 19 a 21 maio de 2014 

Tema: Continuação do tema “As profissões” Tempo: 9h às 12h e das 14h às 16h 

Áreas de 

conteúdo 
Objetivos/Competências Atividades/Estratégias Recursos Avaliação 

 
 
 

Matemática 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Desenvolver o pensamento lógico-matemático; 

-Sequencializar a história; 

-Fomentar a contagem e o conhecimento dos diferentes 

números; 

- Desenvolver a noção de ordem; 

- Formar conjuntos de acordo com critérios previamente 

estabelecidos; 

- Comparar parcelas; 

- Vivenciar experiências diversificadas e apoiar a sua 

reflexão; 

- Desenvolver a noção temporal- dias da 

-Construção e exploração 

de um jogo: à descoberta 

das profissões; 

 

-Pictograma das 

profissões. 

-Gráfico; 

 
 

Direta: 
- Motivação. 
- Empenho. 
- Concentração. 
- Participação. 
- Oralidade. 
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semana/mês/ano; 

- Seriar e ordenar; 

- Sentido de número e tratamento de dados; 

- Tomar consciência do desenrolar do tempo; 

- Fomentar o desenvolvimento do raciocínio e espírito 

crítico; 

- Estimular o confronto de diferentes respostas. 
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PLANO DE AULA 
PES I 

 
Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto da Guarda 

Prof. Orientador: Filomena Velho Professora Cooperante: Amélia Grilo 

Aluna: Dina Silva Local de Estágio: Jardim de Infância de Lameirinhas 

Grupo: 4-6 anos Data: 26 a 28 de maio de 2014 

Tema: Localização geográfica Tempo: 9h às 12h e das 14h às 16h 

Áreas de 

conteúdo 
Objetivos/Competências Atividades/Estratégias Recursos Avaliação 

 
 
 
 

Conhecimento 
do 

Mundo 

 

- Demonstrar curiosidade e o desejo de saber; 

- Participar na planificação/atividades; 

- Reconhecer experiências e vivências realizadas; 

- Identificar os 5 continentes (América, Ásia, África, 

Europa, Oceânia);  

-Relacionar acontecimentos; 

-Identificar lugares (países e continentes) e reconhecer a 

Terra, o único planeta com vida;  

-Descrever e orientar-se em locais da comunidade; 

 

-Elaboração e exploração 

do jogo “Os continentes”; 

-Localizar os diversos 

continentes no mapa 

mundo, individualmente e 

em grupo; 

-Elaboração de um painel 

“Quem somos e onde 

vivemos”; 

-Tabuleiro do jogo 

dos continentes; 

- Pinos; 

- Dado; 

-Mapa do 

continente 

europeu; 

- Mapa Mundo. 

Direta: 
- Concentração. 
- Empenho. 
- Motivação. 
- Participação. 
 
Indireta: 
-Aplicação dos 

conhecimentos. 
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PLANO DE AULA 
PES  

 
Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto da Guarda 

Prof. Orientador: Elisabete Brito Professora Cooperante: Ana Margarida Cardoso 

Alunas: Dina Silva Local de Estágio: Escola Básica do Bonfim 

Grupo: 8-9 anos Data: 20 de janeiro de 2015 

Tema:  Tempo: 9h às 12h 15m e das 14h às 16h 15m 

Áreas de conteúdo/ 

Domínio 
Objetivos Descritores de desempenho Recursos/ Materiais Avaliação 

 
Expressão Físico 

Motora 
    
       15h15m/16h15m 

- Desenvolver a capacidade de 

competir desportivamente. 

-Cumprir regras. - Jogos de tração. 
- Corda; 

- Lenço. 

Direta: 
- Motivação. 
- Empenho. 
- Atenção. 
- Cooperação. 
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PLANO DE AULA 
PES  

 

Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto da Guarda 

Prof. Orientador: Elisabete Brito Professora Cooperante: Ana Margarida Cardoso 

Alunas: Dina Silva Local de Estágio: Escola Básica do Bonfim 

Grupo: 8-9 anos Data: 12 de dezembro de 2014 

Tema: Festa de Natal  Tempo: 9h às 12h 15m e das 14h às 16h 15m 

Áreas de 

conteúdo/ 

Domínio 

Objetivos Descritores de desempenho 
Recursos/ 

Materiais 
Avaliação 

 
Expressão Musical  
 

 
14h/15h 

- Interpretar textos 

dramáticos. 

- Preparar a festa de Natal. 

- Experienciar o sentido do 

Natal. 

- Viver o Natal. 

- Entoar o Natal. 

- Exercitar a voz. 

- Exercitar o corpo. 

- Festividades de Natal. 

     

 

 

- Canções. 

 

Direta: 
- Motivação. 
- Empenho. 
- Cooperação. 
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PLANO DE AULA 
PES  

 
Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto da Guarda 

Prof. Orientador: Elisabete Brito Professora Cooperante: Ana Margarida Cardoso 

Alunas: Dina Silva Local de Estágio: Escola Básica do Bonfim 

Grupo: 8-9 anos Data: 12 de dezembro de 2014 

Tema: Festa de Natal Tempo: 9h às 12h 15m e das 14h às 16h 15m 

Áreas de conteúdo/ 

Domínio 
Objetivos Descritores de desempenho 

Recursos/ 

Materiais 
Avaliação 

 

Expressão 
Dramática 

 
 

10h45m/12h15m 

 

 

 

 

- Interpretar textos dramáticos. 

- Preparar a festa de Natal. 

 
- Exercitar a voz. 

- Exercitar o corpo. 

- Respeitar as regras do diálogo. 

- Texto dramático. 

Direta: 

- Motivação. 

- Empenho. 

- Cooperação. 
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PLANO DE AULA 
PES  

 
Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto da Guarda 

Prof. Orientador: Elisabete Brito Professora Cooperante: Ana Margarida Cardoso 

Alunas: Dina Silva Local de Estágio: Escola Básica do Bonfim 

Grupo: 8-9 anos Data: 19 de janeiro de 2015 

Tema: Desenho em superfícies não planas Tempo: 9h às 12h 15m e das 14h às 16h 15m 

Áreas de conteúdo/ 

Domínio 
Objetivos Descritores de desempenho Recursos/ Materiais Avaliação 

 
Expressão Plástica 

 
15h15m/16h15m 

- Explorar técnicas diversas de 

expressões. - Exploração de técnicas diversas de expressões; 

- Reprodução gráfica gráficas em superfícies 

não planas. 

- Pedras; 

- Marcadores. 

Direta: 
- Motivação. 
- Empenho. 
- Atenção. 
- Cooperação. 
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PLANO DE AULA 
PES  

 
Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto da Guarda 

Prof. Orientador: Elisabete Brito Professora Cooperante: Ana Margarida Cardoso 

Alunas: Dina Silva Local de Estágio: Escola Básica do Bonfim 

Grupo: 8-9 anos Data: 19 de janeiro de 2015 

Tema: Visita À PSP Tempo: 9h às 12h 15m e das 14h às 16h 15m 

Áreas de conteúdo/ 

Domínio 
Objetivos Descritores de desempenho Recursos/ Materiais Avaliação 

 
Estudo do meio 

 
14h/15h 

- Conhecer uma instituição da 

localidade onde vive. 

- Instituições da localidade onde vive. 

- Ficha com questões 

sobre a instituição. 

- Visita à PSP 

Direta: 
- Motivação. 
- Empenho. 
- Cooperação. 
 
Indireta: 
- Questões. 
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PLANO DE AULA 
PES  

 
Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto da Guarda 

Prof. Orientador: Elisabete Brito Professora Cooperante: Ana Margarida Cardoso 

Alunas: Dina Silva Local de Estágio: Escola Básica do Bonfim 

Grupo: 8-9 anos Data: 9 de dezembro de 2014 

Tema: Caligrama Tempo: 9h às 12h 15m e das 14h às 16h 15m 

Áreas de conteúdo/ 

Domínio 
Objetivos Descritores de desempenho 

Recursos/ 

Materiais 
Avaliação 

 

Leitura e Escrita 
 

Gramática 
 

9h/10h30m 

- Ler textos diversos. 

-Apropriar-se de novos 

vocábulos. 

- Organizar os conhecimentos do 

texto. 

-  Planificar a escrita de textos. 

 

- Ler textos narrativos, descrições, retratos, 

notícias, cartas, convites, avisos… 

- Reconhecer o significado de novas palavras, 

relativas a temas do quotidiano e conhecimento do 

mundo. 

- Identificar, por expressões de sentido 

equivalente, informações contidas explicitamente 

em termos narrativos… 

- Registar ideias relacionadas com o tema, 

organizando-as e hierarquizando-as.  

- Conseguir construir um caligrama. 

- Caderno; 

-Quadro; 

- Manual (páginas 

60, 61 e 62) 

- Ficha de trabalho. 

Direta: 
- Motivação. 
- Empenho. 
 
Indireta: 
- Exercícios do 
manual. 
- Ficha de 
trabalho. 
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PLANO DE AULA 
PES  

 
Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto da Guarda 

Prof. Orientador: Elisabete Brito Professora Cooperante: Ana Margarida Cardoso 

Alunas: Dina Silva Local de Estágio: Escola Básica do Bonfim 

Grupo: 8-9 anos Data: 21 de janeiro de 2015 

Tema: Pentaminós Tempo: 9h às 12h 15m e das 14h às 16h 15m 

Áreas de conteúdo/ 

Domínio 
Objetivos Descritores de desempenho Recursos/ Materiais Avaliação 

 

Geometria e 
Medida 

 
 

9h/10h30m 

 

- Reconhecer propriedades 

geométricas. 

- Construir pavimentações triangulares a partir de 

pavimentações hexagonais (e vice-versa) e 

pavimentações triangulares a partir de 

pavimentações retangulares. 

- Reconhecer pavimentações do plano por 

triângulos, retângulos e hexágonos, identificar as 

que utilizam apenas polígonos regulares e 

reconhecer que o plano pode ser pavimentado de 

outros modos. 

- Quadro. 

- Caderno diário. 

- Pentaminós em 

cartolina. 

- Ficha de trabalho 

com pentaminós. 

Direta: 
- Motivação. 
- Empenho. 

 
Indireta: 
- Ficha de 
trabalho. 
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