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Resumo     
O presente Relatório de Estágio surge no âmbito da Unidade Curricular de Prática de 

Ensino Supervisionada I e II, do curso de Mestrado em Educação Pré-Escolar e Ensino do 1.º 

Ciclo do Ensino Básico, a funcionar na Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto, 

do Instituto Politécnico da Guarda, visando o cumprimento do consignado, no Decreto-Lei n.º 

43/2007, de 22 de fevereiro. 

Este documento encontra-se dividido em três capítulos essenciais, que salientamos: 

- o primeiro capítulo que incide no Enquadramento Institucional, em que referimos a 

caracterização e importância do Meio envolvente, e a sua influência no processo de ensino e 

aprendizagem, além da organização e administração escolar e  da caraterização socioeconómica 

das turmas, relativas às P.E.S. 

- o segundo que inclui a descrição e reflexão crítica de todo o processo de PES I e II, 

salientando as atividades e o trabalho promovido e desenvolvido, nalgumas regências e 

sucintamente a autoavaliação das mesmas. 

- o terceiro capítulo que engloba a apresentação de um trabalho de investigação sobre o 

tema escolhido A Importância da utilização dos Materiais em contexto educativo, incidindo nos 

objetivos subjacentes e essenciais do trabalho: fomentar a utilização de materiais como suportes 

de aprendizagem; promover a manipulação de materiais; possibilitar a ação, a concretização, a 

manipulação e a experimentação conducentes a aprendizagens ativas; contribuir para que a 

criança seja sujeito e construtora da sua própria aprendizagem; incentivar o aprender/fazendo-

learning by doing; perceber a necessidade da manipulação para chegar à abstração; inferir da 

importância da manipulação para efetuar aprendizagens significativas. 

Neste contexto, escolhemos o tema em questão, por defendermos e sermos apologistas de 

uma aprendizagem ativa baseada no construtivismo, em que a criança é sujeita e está no centro 

do processo de ensino e aprendizagem. Consequentemente, consideramos que a observação, a 

manipulação, a ação, a concretização, através de materiais é de extrema importância e grande 

pertinência, pois sabemos que é um verdadeiro contributo, no que concerne à motivação das 

crianças e construção de um conhecimento rico e diversificado.  

Os materiais, são fortes recursos à consecução de verdadeiras aprendizagens, intitulando-

se como ferramentas lúdico-educativas e possibilitando que o aluno aprenda, explorando, 

manipulando, agindo, concretizando, experimentando, construindo e criando uma maior ligação 

entre o concreto e o abstrato, compreendendo, assim, mais facilmente os conteúdos explorados e 

trabalhados. 

 

Palavras-chave: Prática de Ensino Supervisionada; Materiais; Manipulação; 

Aprendizagens Ativas e Significativas.      
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Abstract 
 

The following internship report is part of the Unidade Curricular de Prática de Ensino 

Supervisionada I and II, which belongs to the academic course of Mestrado em Educação Pré-

Escolar e Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico, placed in  Escola Superior de Educação, 

Comunicação e Desporto, do Instituto Politécnico da Guarda, aiming to fulfill what comes in  the 

Portuguese bill  no 43/2007, February,22. 

This written project is divided into three essential parts: 

 
- the first chapter focused on the Institutional framework. In this chapter it is mentioned the 

importance of the background and its influence on the learning process, together with the school’s 

organization and administration and the classes’ socioeconomical characterization, regarding the 

Supervised teaching Practice. 

 
- the second chapter includes the description and the critical reflection of the whole PES process 

I and II, focusing the performed work in  some activities and their self-assessment.  

 
- the third chapter encompasses the presentation of a research project about The Importance of  

the use of materials Handy Materials in an educational context. This chapter is focused on the 

work aims, on promoting the material manipulation which leads to active learnings, contributing 

to the role of the children as an integrative part of their learning process- learn by doing 

Nowadays, we are aware that the society demands the school to provide its students 

different experiences, using as many backgrounds as possible. This being so, it is important to 

provide the school with objects/ tools / materials - variable ones - essential to the effective learning 

in which the children play and learn simultaneously by exploiting, manipulating and interacting 

with them, guiding the children to an easier process of understanding the chosen topics. 

Bearing in mind this context, and due to the fact that we truly believe in an active and 

constructive learning, we’ve chosen this topic. The student is the centre of the whole teaching and 

learning process, performing the main role and being the responsible fot the construction and 

exploitation of their own knowledge with the teacher’s proper guidance, which should facilitate 

and promote active and meaningful learnings. 

 

 

 

Key-words: Supervised Teaching Practice; .Materials; Manipulation; Active and Meaningful 

Learnings 
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Relatório da Prática de Ensino Supervisionada 
 

1 
 

Introdução 

 
O Relatório de Estágio da Prática de Ensino Supervisionada, (PES), surge no âmbito da 

conclusão, do Mestrado em Educação Pré-Escolar e Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico, (CEB), 

ministrado pela Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto, (ESECD), do Instituto 

Politécnico da Guarda, (IPG) e conducente ao grau de mestre, em Educação Pré-Escolar e Ensino 

do 1.º CEB, como é reiterado no Decreto-Lei n.º 43/2007 de 22 de fevereiro.  

Constitui, assim o culminar de um percurso extremamente enriquecedor, tentando 

plasmar a nossa experiência pedagógica, relativamente ao período de estágio, em ambos os ciclos 

de formação: o pré-escolar e o 1.º CEB, em que tentamos aplicar a teoria à prática, tornando 

exequíveis as aprendizagens adquiridas ao longo do curso. Tal, é essencial, pois possibilita-nos 

um primeiro contacto com a realidade profissional, enriquecendo-nos a nível pedagógico e 

aplicação das diversas metodologias, técnicas e estratégias a utilizar, sempre no intuito de 

promover aprendizagens significativas. 

Queremos salientar que a PES foi uma experiência fundamental e essencial, pois no 

contacto com a realidade, proporcionou-nos momentos intensos de interação com as crianças e 

outros profissionais, educativos, experientes (educadores, professores e auxiliares), que connosco 

partilharam os seus conhecimentos e metodologias de trabalho, ajudando-nos, a descobrir e a 

adquirir novas práticas, através dos feedbacks e das observações, otimizando assim, o nosso 

processo de formação inicial. No que concerne ao contexto da PES, reiteramos, que é através das 

observações, das regências e da reflexão sobre a ação; na ação; da ação e para a ação, sempre 

com um caráter prospetivo, que o discente poderá construir diversos dispositivos pedagógicos e 

futuras ações pedagógicas, aprendendo a resolver problemas e passando a entender o papel 

preponderante que tem o educador na formação pessoal das crianças. 

Neste âmbito, a estrutura do nosso relatório obedece às regras exigidas pelo regulamento 

n.º 618/2016 de 29 de junho, artigo 11º, visto que se encontra dividido em três capítulos que se 

complementam, de forma a tornar a leitura mais simples e concisa: 

 

- o primeiro incide no enquadramento institucional – organização e administração escolar, 

culminando na caraterização do grupo/turma de Pré-escolar e 1º Ciclo do Ensino Básico; 

- o segundo descreve o processo de Prática de Ensino Supervisionada, nomeadamente das 

áreas curriculares e abrange (métodos, estratégias e técnicas), com uma breve contextualização 

legal desta, enfatizando alguns objetivos principais, que salientamos:  

- integrar o aluno em contexto de aprendizagem profissional, de forma progressiva e 

orientada; 

- desenvolver competências ao nível da observação, planificação e reflexão; 

- promover a aquisição de hábitos de pesquisa, numa perspetiva de relação teórico-prática; 
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- refletir sobre as estratégias/atividades de ensino.  

 

- no que concerne ao terceiro e último capítulo, surge uma proposta pedagógica, baseada 

e incidindo em atividades práticas-experimentais, desenvolvendo o tema A Importância da 

utilização dos Materiais Manipuláveis, em contexto sala de aula.  

No percurso da PES fomos incentivadas e foi-nos possibilitado experimentar, criar e 

inovar, pelo que foi necessário incrementar estratégias pedagógicas, visando aprendizagens 

ativas, significativas, diversificadas e profícuas, permitindo à criança o aprender fazendo – Learn 

by doing. Deste modo, o processo de ensino e aprendizagem sustentou-se no saber, saber-fazer, 

saber-ser e saber-estar. 

Foi neste contexto, que escolhemos o tema em questão devido à sua extrema importância, 

no que concerne à aprendizagem e sua pertinência na atualidade, uma vez, que os materiais, 

quando manuseados pelas próprias crianças, funcionam como instrumentos de descoberta, 

exploração, manipulação e investigação. Consequentemente, são os designados suportes de 

aprendizagem, visando a construção e interiorização de conhecimentos, pois a partir do contacto 

direto com os materiais, as crianças envolvem-se em diversas experiências de crescente 

dificuldade, aprendendo a agir, a comunicar, a raciocinar e a resolver problemas 

Por fim, incluímos uma reflexão pessoal e crítica de todo o processo de ensino e 

aprendizagem. 



 

145 

 

 

 

 

 

  

 

         Capítulo I 
          Enquadramento Institucional 
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1. Enquadramento institucional – organização institucional 
 

No âmbito do enquadramento institucional, convém remeter aos documentos vigentes, 

explicitando que se entende por Sistema Educativo português o conjunto de meios pelo qual se concretiza 

o direito à educação, que se exprime pela garantia de uma permanente acção formativa orientada para favorecer o 

desenvolvimento global da personalidade, o progresso social e a democratização da sociedade (L.B.S.E., Art. 1º, 

2). 

 
Assim, salientamos que este se encontra, dividido em educação normal e de adultos. A 

primeira, destina-se às crianças e jovens, abrangendo a educação Pré-escolar, o Ensino Básico 

(1º, 2º e 3 º Ciclos) e o Ensino Secundário. A segunda compreende o Ensino Pós-Secundário, a 

Educação e a Formação de Adultos.  

Nesta sequência, considera-se a Educação Pré-Escolar um setor da educação, em regime 

opcional, cabendo à família um papel essencial, no processo de educação, que procede a educação 

escolar, sendo esta a primeira etapa do percurso educacional, direcionada às crianças entre os 3 e 

os 6 de idade.  

Pretende-se assim, que as crianças, tão cedo quanto possível, desenvolvam competências, 

aprendam regras e valores, com vista à promoção de atitudes úteis para a vida futura, quer na 

qualidade de alunos, quer de cidadãos. A consecução deste objetivo complementa a ação 

educativa da família à qual se deve efectuar uma estreita ligação e cooperação, promovendo a 

formação e a evolução estável da criança, tendo como intuito a total inserção desta na sociedade 

como ser autónomo, livre e solidário (Lei Quadro da Educação Pré-Escolar, Lei nº5/97 de 10 de 

fevereiro, artigo 2º). 

Neste contexto, a Educação Pré-Escolar valoriza uma pedagogia estruturada, através da 

o educador, deve orientar as crianças, visando que elas próprias construam ativamente o seu 

processo de desenvolvimento e aprendizagem.  

Segundo o Ministério da Educação, os estabelecimentos de Educação Pré-Escolar 

desenvolvem várias atividades, visando o desenvolvimento da criança, sendo estas, da 

responsabilidade do educador de infância, com a duração de 5 horas diárias, além de outras da 

componente de apoio à família, da responsabilidade das autarquias, das associações de pais e das 

Instituições de Solidariedade Social (IPSS), incidindo n animação socioeducativa (prolongamento 

de horário). 

Estas tarefas educativas têm como referência as Orientações Curriculares, para a 

Educação Pré-Escolar e é por elas que o educador de infância se guia e orienta, decidindo assim, 

como orientar e conduzir o processo educativo a desenvolver com as crianças.  
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Neste contexto, salientamos que as Orientações Curriculares constituem: 

um conjunto de princípios para apoiar o educador nas decisões sobre a prática, 
ou seja, para conduzir o processo educativo a desenvolver com as crianças, isto 
é, são um guia para o educador, e não um programa porque adoptam uma 
perspectiva mais centrada em indicações para o educador do que na previsão 
de aprendizagens a realizar pelas crianças, (DGIDC, 2007, p.13). 

 
A educação Pré-escolar valoriza uma pedagogia estruturada, pela qual o educador, 

partindo do contexto concreto das crianças e das suas experiências, deve orientá-las no sentido de 

que elas próprias construam ativamente os seus processos de desenvolvimento e aprendizagem. 

No que concerne às áreas de conteúdo, salientamos que não devem ser consideradas 

“como compartimentos estanques, acentua-se a importância de interligar as diferentes áreas de 

conteúdo e de as contextualizar num determinado ambiente educativo” (Ministério da Educação, 

2007, p. 22). 

Nesta sequência, explicitamos que o horário semanal deverá incorporar as seguintes áreas 

de conteúdo: 

 Área de Formação Pessoal e Social; 

 Área de Expressão e Comunicação; 

 Domínio das Expressões: 

 Motora; 

 Dramática; 

 Plástica; 

 Musical. 

 Domínio da Linguagem Oral e Abordagem à Escrita; 

 Domínio da Matemática; 

 Área de Conhecimento do Mundo. 

 
A educação Pré-Escolar tem como intuito criar “condições necessárias para as crianças 

continuarem a aprender, ou seja, importa que na educação pré-escolar as crianças aprendam a 

aprender” (Ministério da Educação, 2007, p.17). 

No que concerne ao Ensino Básico, este inicia o percurso da educação formal que se 

prolonga num processo de formação, ao longo da vida. Esta formação deve garantir o 

desenvolvimento dos interesses e aptidões dos alunos, tornando possível uma realização 

individual, bem como, estabelecer uma harmonia com os valores da cidadania. 

O 1º CEB inclui quatro anos de escolaridade e idades compreendidas entre os 6 e os 10 

anos, cujo horário semanal dos alunos, de acordo com o Ministério da Educação, integra as 

seguintes áreas: 

 a Educação para a Cidadania; 
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 as Áreas curriculares e disciplinares de frequência obrigatória:  

 Língua Portuguesa;  

 Matemática;  

 Estudo do Meio;  

 Expressões: 

   - Artística; 

- Físico-Motora; 

 a Formação Pessoal e Social; 

 as Áreas curriculares não disciplinares:  

 Área de Projeto; 

  Estudo Acompanhado;  

 Formação Cívica; 

 a Área curricular disciplinar de frequência, (1 hora semanal): 

 Educação Moral e Religiosa.   

 Atividades de Enriquecimento  

  No decorrer destas é necessário que os alunos realizem experiências de aprendizagem 

ativas, significativas, diversificadas, integradas e socializadoras que garantam, efetivamente, o 

direito ao sucesso escolar de cada aluno. Assim sendo, as aprendizagens ativas pressupõem que 

os alunos tenham a oportunidade de viver situações estimulantes de trabalho escolar de 

manipulação, descoberta e experimentação. 

Neste nível de escolaridade, existe apenas um professor para cada turma, em regime de 

monodocência, que pode ser coadjuvado, por outros das áreas das Expressões. 

 

 

1. Enquadramento Institucional – Administração Escolar 

 
1.1. Caracterização do meio envolvente 

 
As Práticas de Ensino Supervisionado, PES I e PES II foram realizadas, no Jardim de 

Infância de Lameirinhas (PES I) e na Escola Básica do Espírito Santo (PES II), respetivamente, 

ambas as instituições localizadas na cidade da Guarda e pertencentes ao Agrupamento de Escolas 

Afonso de Albuquerque. 
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A cidade da Guarda 

 
Reiterando Rodrigues (2000, p.10), corroboramos a sua afirmação, pois também 

consideramos e partilhamos a ideia de que A Guarda é um verdadeiro álbum de história, de 

tradições, de lendas e realidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Mapa de Portugal e da Cidade da Guarda 
 Fonte:http://www.portugalweb.net/guarda/concelho/mapa.asp,consultado a 13 janeiro de 2016 
 

 
No que concerne à vestuta cidade da Guarda, após uma pesquisa aprofundada e 

empenhada, salientamos que possui 31 224 habitantes e situa-se no Cento-Interior de Portugal, 

sendo capital de distrito da região da Beira Alta, inserida no concelho homólogo, com 712,11 km² 

de área e 42 541 habitantes, segundo os Censos de 2011.  

O município é limitado, a nordeste pelo município de Pinhel, a leste por Almeida, a 

sudeste pelo Sabugal, a sul por Belmonte e pela Covilhã, a oeste por Manteigas e por Gouveia e 

a noroeste por Celorico da Beira (fig.1). 

 A cidade da Guarda tem a particularidade de se situar, no último contraforte Nordeste da 

Serra da Estrela, estando a 1056 metros de altitude, o que faz dela a cidade mais alta de Portugal, 

na região centro de Portugal pertencente à sub-região estatística, da Beira Interior Norte. 

A nível ferroviário, possui a linha da Beira Alta, que se encontra completamente 

eletrificada, permitindo a circulação de comboios regionais, nacionais e internacionais.  

É conhecida pela cidade dos cinco F’s, tendo na sua origem e subjacente a este epíteto 

várias explicações. No entanto, a mais conhecida e consensual em relação ao respetivo significado 



Relatório da Prática de Ensino Supervisionada 
 

8 
 

dos cinco F’s remete-nos para Forte, Farta, Fria, Fiel e Formosa, passando a explicitar o motivo 

de cada um:  

 FORTE: devido à sua torre no castelo e às muralhas, que em granito nos revelam 

austeridade e fortaleza;  

 FARTA: consequente da riqueza do vale do Mondego e à sua posição geográfica; 

 FRIA: pela proximidade da Serra da Estrela;  

 FIEL: devido a Álvaro Gil Cabral, que foi Alcaide-Mor do Castelo da Guarda e trisavô 

de Pedro Álvares Cabral e recusou entregar as chaves da cidade, ao rei de Castela, durante 

a crise de 1383-85, Interregno. Sobressaiu ainda, combatendo na batalha de Aljubarrota 

e tomou assento, nas Cortes de 1385, onde elegeu o Mestre de Avis, como rei, D. João I, 

O da Boa Memória;  

 FORMOSA: pela sua natural beleza. 

 
Constituída, atualmente, por 43 freguesias, devido à reorganização territorial, o concelho da 

Guarda destaca-se pela sua enorme riqueza paisagística, histórica e patrimonial que o 

caracterizam.  

Torna-se evidente que existe na Guarda, um vasto património cultural, com vestígios de 

comunidades humanas, desde tempos remotos, incluindo na sua grande diversidade, igrejas, 

solares, pontes, pelourinhos, achados arqueológicos, cruzeiros e ruínas de castelos. 

As atividades económicas predominantes nesta cidade, enquadram-se no setor terciário, 

havendo, ta 

mbém, bastante população ativa no secundário. Contudo, reiterando Mota & Atanásio 

(2005), nas freguesias rurais do concelho, o setor primário ainda se revela muito presente.  

Recentemente, 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, pelas linhas ferroviárias da Beira Alta e da Beira Baixa. 

Em relação às suas condições climatéricas, a temperatura média anual da Guarda é baixa 

e no que se refere, aos níveis de precipitação, os valores são bastante elevados, variando entre os 

600 mm e os 1500 mm. A duração da estação seca varia entre os 2 e os 3 meses, pelo que, podemos 

inferir que apresenta um clima mediterrâneo, com uma feição continental, pelas suas temperaturas 

baixas no inverno e elevadas no verão, totais mensais de precipitação baixos e pouca duração da 

estação seca.  

A cidade é abastecida pelo rio Mondego, o único rio português, que nasce na Serra da 

Estrela. 

Relativamente aos serviços e infraestruturas de natureza sociocultural, a cidade dispõe de 

alguns, que podem ser usados por toda a população em geral, salientando-se: 
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 a Biblioteca Eduardo Lourenço - surge como  um espaço que é aproveitado, para as 

crianças requisitarem livros (do Plano Nacional de Leitura e não só) e participarem em 

atividades Educativas, propostas pela própria biblioteca; 

  o Museu da Guarda – aqui, os alunos têm oportunidade de realizar diversas visitas, 

ficando assim a conhecer mais de perto a história da cidade e o seu vasto património 

cultural; 

 o Grupo de Teatro Aquilo – constitui um espaço, onde os alunos podem encenar peças de 

teatro integradas, nas áreas das expressões, além de outras;  

 o Teatro Municipal da Guarda – TMG - este é um espaço mais recente que proporciona, 

muitas vezes, às escolas da cidade, atividades pedagógicas muito interessantes 

direcionadas para as diferentes áreas; 

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

Estádio Municipal e  as Piscinas Municipais facultam a realização de aulas de desporto, 

de uma forma diferente e inovadora.  

 

Breve perspetiva Histórica   

A cidade da Guarda surgiu no reinado de D. Sancho I, o Povoador (1154-

1211), Iª Dinastia. Sabemos que, nos começos do séc. XII, o rio Côa e as suas 

margens consideravam-se uma fronteira política, entre os reinos de Leão e o 

Condado Portucalense. Ainda nesta época, os povos muçulmanos assombravam, 

igualmente, o pleno domínio dos portugueses neste Condado. Como tal, D. 

Sancho I (fig. 2), promoveu uma ação de repovoamento e organização social do 

território, primeiramente a partir da zona das Beiras. Assim, transferiu a diocese 

egitaniense, de Idanha para a Guarda, marcando o começo de um futuro positivo 

para esta povoação e áreas envolventes, comemorando-o com a edificação da 

primeira Sé Catedral da Guarda, em 1202, segundo (Rodrigues, 1977). Esta 

operação de povoamento visou dois grandes objetivos: um reforço e estruturação 

da retaguarda, face ao perigo muçulmano, a sul e uma contínua afirmação do 

poder português sobre esta zona de fronteira. As povoações da Beira 

representavam, então, um cordão defensivo face às ameaças vindas de Este.  

Neste contexto e de acordo com Mattoso (1983, p. 96):  

D. Sancho I parece ter-se dedicado activamente a prover às necessidades internas do 
país, começando a restaurar desertas, ou quase desertas ruínas de antigas povoações ou 

Figura 2: Estátua de D.Sancho I 
Fonte: Própria 
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a fundar novos castelos e vilas; estas destinadas a entrar no vasto sistema municipal, 
aqueles padrastos contra as assoladoras invasões dos sarracenos. A esta época 
pertencem os forais de vários concelhos estabelecidos principalmente nos distritos 
orientais da Beira.  

 

Assim, a atribuição do Foral à Guarda, a 27 de novembro de 1199, permitiu uma 

dinamização e desenvolvimento urbano, tornando-se, também, um forte ponto estratégico e 

defensivo. Nesta Carta, D. Sancho I reconhece privilégios e benefícios à população e a quem a 

queira habitar, atribuindo, de igual forma, castigos a quem não cumprir as suas obrigações, ou 

cometer crimes. Salientam-se, como exemplo, alguns dos 

monumentos mais significativos, na sede do concelho: a Torre de 

Menagem, a Capela do Mileu, a Sé Catedral da Guarda, a igreja 

da Misericórdia e a Torre do Ferreiros.  

Situada na Praça Luís de Camões, também conhecida por 

Praça Velha, encontramos o “coração da cidade”, ou seja, a Sé 

Catedral (fig. 3), símbolo de nobreza e religiosidade, mandada 

construir, por D. Fernando, o Formoso.  

 

Como reitera Atanásio (cit. por Rodrigues, 1977, p. 69), a Sé Catedral da Guarda 

 
 é o melhor símbolo da cidade: sóbrio e cheio de personalidade como o povo serrano, 
tem o ideal da sua gente, tem a beleza inconfundível da serra, nas formas artísticas do 
granito escuro, onde perpassa a majestade dos antigos fidalgos beirões, rudes e 
francos, leais e fortes, simples e místicos. As formas esguias do gótico apontam para o 
alto, símbolo de ideais elevados, altruístas e generosos! 

 
A cerca, ou muralhas da cidade possuem o formato pentagonal irregular, sendo o lado 

mais pequeno o do sul, entre o Castelo e a Torre do Mirante, enquanto os dois lados maiores 

formam o vértice do ângulo onde se localiza o Torreão. Do lado nascente, encontra-se a porta dos 

Ferreiros (fig. 4), por baixo da torre com o mesmo nome, e a porta da Estrela, ou da Erva, que 

antigamente se chamava a porta falsa junto do Torreão, existindo ainda a porta D` El- Rei (fig.5).  

 
 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 3: Sé Catedral     
Fonte: Própria 

 

 Figura 4: Porta dos Ferreiros 
  Fonte: Própria                             

 Figura 5: Porta d´El Rei 
  Fonte: Própria                             
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A nível educacional, o concelho da Guarda sofreu, uma reestruturação administrativa no 

ano letivo de 2013/2014, de forma a  

garantir e reforçar a coerência do projeto educativo e a qualidade pedagógica 
das escolas e estabelecimentos de educação pré-escolar (…), bem como 
proporcionar aos alunos de uma dada área geográfica um percurso sequencial 
e articulado (DL nº 137/2012, de 2 de julho, art.1º, p. 3341).  

 
Assim, a Guarda passou a ter dois mega-agrupamentos criados em torno das escolas 

secundárias da cidade para gerir equipamentos, professores e alunos da educação pré-escolar, em 

ensino básico e secundário. O Agrupamento de Escolas da Sé o maior e engloba as Escola Básica 

dos 2º e 3º ciclos, a Escola Carolina Beatriz Ângelo (Sequeira) e a de S. Miguel, assim como as 

respetivas dezoito escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e dezassete jardins-de-infância. O 

agrupamento de Escolas Afonso de Albuquerque passou a gerir o outro lado do concelho, ligando 

o antigo liceu, a EB 2, 3 de Santa Clara, onze escolas do 1º CEB e sete jardins-de-infância.  

Relativamente ao ensino particular e cooperativo existe a Escola Regional Dr. José Dinis 

da Fonseca, com a educação pré-escolar até 3º CEB, no Outeiro de S. Miguel. Há ainda diversas 

creches e jardins-de-infância de Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS).  

Os alunos contam também com o Ensino Superior – Instituto Politécnico, incluindo a 

Escola Superior de Enfermagem, criado para fixar a população na região. 

 

 

 

1.2. Caracterização do Jardim de Infância de Lameirinhas  

 
No contexto da exequibilidade da PES I é essencial e crucial referir o espaço onde 

esta se desenvolve e sua respetiva caraterização., pois sabemos que a criança recebe do meio 

um conjunto de estimulações (...). Pela sua actividade pessoal a criança explora o meio, aprende muitas coisas, 

descobre relações de ordem causal (...) e o meio educa-a de uma determinada maneira. (Mialaret, 1980, p.14) 
 

O Jardim de Infância de Lameirinhas (fig. 6), 

surgiu, desde o ano letivo de 1986/87, e é uma 

instituição da rede pública que inclui o Agrupamento 

Afonso de Albuquerque. Este encontra-se a funcionar, 

no edifício da Escola do 1º ciclo do Ensino Básico de 

Lameirinhas, a qual ocupa uma parte do rés-do-chão e 

a cave, nomeadamente o Centro de Apoio à Família 

(CAF).        Figura 6: Jardim de Infância das Lameirinhas 

       Fonte: Própria 
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No que concerne aos recursos físicos, segundo a legislação do Pré-Escolar (1997, 

pp.89/90), salientamos que: 

as instalações dos estabelecimentos de educação pré-escolar, (…) implicam a existência 
de ambientes diversificados, quer interiores quer exteriores, os espaços mínimos a 
considerar na criação dessas instalações são: sala de atividades; vestiário e instalações 
sanitárias para crianças, sala polivalente; espaço para equipamento de cozinha, arrumo 
e armazenamento de produtos alimentares; gabinete, incluindo espaço para a 
arrecadação de material didáctico; espaço para arrumar material de limpeza; 
instalações sanitárias para adultos: e espaços de jogo ao ar livre.  

 
Assim, tal como preconiza a Legislação, verificamos que o Jardim de Infância de 

Lameirinhas possui diversas instalações. 

 

No espaço interior, o edifício dispõe no rés-do-chão, de duas salas de atividades para a 

componente letiva, a sala dos 4 anos (fig. 7) e a sala dos 5 anos (fig. 8). 

 

 

 

 
 
 
 
 

        Figura 7: Sala dos 4 anos 
             Fonte: Própria 

 

Observamos, ainda um pequeno átrio de entrada, comum à escola do 1º CEB (fig 9); as 

instalações sanitárias (fig. 10), comuns a ambas asa salas, sendo o acesso realizado através do 

átrio; uma pequena sala de apoio para atendimento aos encarregados de educação e outros 

utentes; além de uma arrecadação, comum à escola do 1º CEB, onde se encontra instalada a 

caldeira de aquecimento, para todo o edifício escolar. Salientamos que cada sala tem ainda uma 

pequena arrecadação. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Figura 9: Átrio de entrada                                     Figura 10: Instalações Sanitárias 
  Fonte: Própria                                                                  Fonte: Própria           

 

 

 

Figura 8: Sala dos 5 anos   
Fonte: Própria 
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De seguida, remetemos à caracterização de cada espaço existente, salientando: 

 
 a sala de atividades, surge com cerca de 63,1 m2 e tem o chão revestido a madeira (tacos 

envernizados), possuindo três janelas amplas, para a frente do edifício e duas para trás. 

Aí, observa-se uma área com uma banca de mármore mais utilizada em atividades de 

expressão plástica e pintura por ter uma zona de água e o chão de mosaicos.  

 
 o pequeno átrio interior que é comum à Escola do 1º CEB, o que 

implica alguns inconvenientes, nomeadamente no acesso ao WC, ao 

telefone, à campainha do portão de entrada exterior, e à sala da 

(CAF). As instalações sanitárias têm 9,1m2 e são comuns às duas 

salas, sendo o acesso efetuado pelo átrio, que liga à escadaria (fig. 

11), dando acesso à sala da CAF e um pequeno hall com 7,8m2.   

 

 a sala do CAF, com 69,8 m2, é onde se faz o acolhimento das 

crianças, o prolongamento de horário e funciona ainda como 

refeitório (nos lanches e no almoço) (fig. 12). Das instalações 

sanitárias da CAF fazem parte duas casas de banho: uma para 

as crianças com necessidades educativas especiais, com 7,9 

m2, com sanita adaptada, e lavatório, a outra com uma área 

de 18 m2, possuindo uma bancada com quatro lavatórios, 

quatro sanitas e um poliban.          

 

 a sala das educadoras (fig. 13), surge com 11,2 m2 e é onde se encontra o telefone e o 

arquivo, sendo ainda onde se  realizam as reuniões do pessoal docente e não docente.  

 

 a sala de arrumos, com 10,7 m2 é um espaço destinado a arrumar o material de 

psicomotricidade (fig.14).  

                

     

Figura 11: Ligação do átrio 
Fonte: Própria 

Figura 12: Sala da CAF 
Fonte: Própria 

Figura 14: Sala de arrumos 
Fonte: Própria 

Figura 13: Sala das Educadoras          
Fonte: Própria 
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 o vestiário (fig. 15), com 3,2 m2, é onde se guardam 

os casacos e as mochilas das criança 

 

 

    Figura 15: Vestiário 

                              Fonte: Própria 
 
 

 a arrecadação da cave é ampla e com duas divisões, comum ao Jardim de Infância e à 

Escola do 1º CEB. Uma primeira divisão, mais pequena, onde está instalada a caldeira de 

aquecimento (que funciona a gás natural), para todo o edifício escolar. A outra divisão 

maior, funciona como espaço amplo, onde é guardado o mobiliário e material escolar, 

usado ocasionalmente. 

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

 um polidesportivo vedado a rede, com piso esponjoso;  

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

edifício escolar e à volta do edifício revestimento a tijoleira;  

 espaços destinados à jardinagem, atrás do edifício e desprovido de qualquer tipo 

de equipamento necessário ao desenrolar das atividades no exterior, 

nomeadamente baloiços, escorregas e zonas que permitem à criança o contacto 

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).  

Os recursos materiais são elementos indispensáveis ao desenvolvimento harmonioso da 

criança. Assim, no Jardim de Infância de Lameirinhas existem diversos recursos materiais, tais 

como: livros disponíveis na sala de educadoras; placards; telefone; mesas; cadeiras; jogos; 

televisão; rádio e também os materiais educativos existentes em cada sala de atividades. 

 

 

1.2.1. Organização do ambiente educativo 

 

Recursos Humanos 

 
No ano letivo de 2014/15, encontram-se a frequentar o Jardim de Infância das 

Lameirinhas crianças com idades compreendidas entre os 3 e os 6 anos de idade, divididas por 
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dois grupos (A e B). No que se refere aos recursos humanos, a equipa de trabalho do Jardim de 

Infância de Lameirinhas é constituída pelos seguintes elementos:  

 duas educadoras titulares de grupo: - sala dos 3/4 anos /Grupo A4 e sala dos 5 anos /Grupo 

B5;  

 uma educadora colocada por mobilidade, por doença;  

 uma docente da educação especial (a dar apoio a uma criança de 5 anos com NEE, duas 

vezes por semana – à 2ª feira/das 10:30 às 12:00 e à 4ª feira das 9:45 às 12:00;  

  uma assistente operacional.  

 

Na sala do grupo B5, estão a exercer funções pedagógicas, uma educadora do Quadro do 

Agrupamento (Amélia Maria Grilo Pascoal Gonçalves), titular de grupo e responsável pela 

instituição, uma educadora colocada por mobilidade, por doença (Maria Alzira Cairrão), quatro 

dias por semana (2ª; 3ª; 5ª e 6ª feiras), uma docente da educação especial (a dar apoio a uma 

criança de 5 anos com NEE, duas vezes por semana, à 2 ª feira/das 10:30 às 12:00 e à 4ª feira das 

9:45 às 12:00.  

Exerce funções de Assistente Operacional (Maria de Lurdes Teixeira), em sistema de 

rotatividade, com a sala dos 3 anos.  

As Técnicas Operacionais fazem o trabalho correspondente às A.A.A.F. Há a salientar, ainda, 

um elemento colocado pela Câmara Municipal em estágio profissional, durante este ano letivo e 

um POC (Programa Ocupacional), que apoia nas tarefas de limpeza no espaço destinado às 

A.A.A.F., mas que pelo facto de o seu contrato finalizar, causa certa instabilidade pois ficamos 

sempre dependentes da colocação de um outro. 

A educadora titular do grupo B5, em conjunto com a docente de educação especial, reúnem-

se para programar atividades e estratégias adequadas ao aluno com NEE e refletir sobre a 

avaliação das medidas aplicadas, que constam no PEI (Plano Educativo Individual). 

 

Gestão do Tempo 

 
Quanto à gestão do tempo, as instituições de educação Pré-Escolar têm um horário flexível, 

embora haja momentos que se repetem com uma certa periocidade. Segundo as OCEPE,  

a distribuição do tempo relaciona-se com a organização do espaço, pois a utilização do 
tempo depende das experiências e oportunidades educativas proporcionadas pelos 
espaços. O tempo, o espaço e a sua articulação deverão adequar-se às características do 
grupo e necessidades de cada criança (Ministério da Educação, 2007, p. 40).  

 

Desta forma, salientamos que o tempo e o espaço devem adaptar-se às características do 

grupo para que os diferentes momentos tenham sentido para a criança. A organização do tempo, 

no Jardim de Infância, passa objetivamente por ritmos e rotinas, funcionando como uma grelha 

cronológica e sequencial, proporcionando às crianças segurança autonomia e orientação temporal. 
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A gestão do tempo, numa primeira fase, deve ser pensada pelo educador, sendo alterada 

progressivamente pelas crianças, e vivenciada, por elas, para que pouco a pouco se integrem num 

esquema de trabalho. Estas fases sequenciam-se da seguinte forma: 

1. acolhimento individual; 

2. atividades por áreas – individuais, ou pequeno grupo, (jogos de mesa); 

3. reunião de grupo; 

4. projetos individuais, ou de grande/pequeno grupo. 

 

Nem todos os dias são iguais e as propostas do educador, ou das crianças, podem alterar 

a rotina habitual, pois o tempo é de cada criança, do grupo e do educador. O sentido do tempo é 

mantido, através de um calendário mensal (elaborado pelo grupo) e que é assinalado todos os 

dias.  

A rotina diária é também um aspeto fundamental na organização do tempo, uma vez que 

se apresenta, como uma referência temporal que permite à criança uma melhor compreensão do 

tempo, prevendo a sua sucessão. Assim, no jardim-de-infância devem ser promovidos hábitos que 

reforçam a autonomia pessoal e a imagem positiva de si mesmos; hábitos relacionados com a 

defesa pessoal; outros relacionados com a atividade e o trabalho, com comunicação e além de 

outros referentes à natureza (Santos, 1997).  

As crianças têm ainda uma vez por semana, aula de natação (2ª feiras), no período da 

manhã; aula de música (3ª feiras) e aula de expressão motora (5ª feiras). 

 
Os horários de funcionamento do Jardim de Infância, assim como os horários de trabalho 

de todos os funcionários são definidos, com base na legislação em vigor e nas necessidades das 

crianças e nas expressas pelas famílias, o que permite aos encarregados de educação ajustar o 

horário do trabalho, com a abertura e encerramento da instituição. No que diz respeito à hora de 

almoço, a maioria das crianças almoça no refeitório da instituição e algumas em casa. 

Na tabela 1, apresentamos o horário de funcionamento da instituição. 

 
Tabela 1: Horário de funcionamento da instituição 

Fonte: docente cooperante 

 

 

Horário de Funcionamento da Instituição 2014/15 
Atividades letivas 09:00 – 12:00 

14:00 – 16:00 

AAAF: Acolhimento 07:45 – 09:00 

Almoço 12:00 – 14:00 

Prolongamento 16:00 – 18:45 
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Neste grupo foi estipulada uma rotina diária que por vezes é flexível, dependendo das 

atividades que são propostas. No entanto não deixa de ter uma estrutura consistente que permite 

uma sequência previsível e estável. Desta forma, apresentamos na tabela 2 a rotina da sala onde 

estivemos a estagiar.  

 
Tabela 2: Horário de funcionamento 

Fonte: Docente cooperante 

 

1.2.2. Caracterização da sala de atividades 

 
Os espaços físicos na educação constituem uma estrutura de oportunidades, que 

favorecerá, ou dificultará o processo de crescimento pessoal e das atividades. Neste âmbito, 

segundo as OCEPES, os espaços de educação pré-escolar podem ser diversos, mas o tipo de 

equipamento, os materiais existentes e a forma com estão dispostos condicionam, em grande 

medida, o que as crianças podem fazer e aprender (Ministério da Educação, 2007, p.37). 

 

 

Hora Atividades Grupo Individual Local 

09h – 

09h45m 

Acolhimento 

Jogos de mesa 
  Área de jogos de mesa 

9h45m-10h15m Diálogo/conversação   Área de reunião (tapete) 

10h15m Higiene   Casa de banho 

10h20m Lanche   
Refeitório (espaço -

AAAF) 

10h30m Recreio    

10h45m 
Atividade orientada/tarefa 

livre 
  Sala 

11h50m Higiene   Casa de banho 

12h Almoço   AAAF 

14h Diálogo   Área de reunião (tapete) 

14h15m 
Atividade orientada/tarefa 

livre 
  Sala 

15h35m Conversação   Área de reunião (tapete) 

15h50m Higiene   Casa de banho 

16h Lanche   AAAF 
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A sala de atividades é, assim o espaço privilegiado, onde ocorrem as interações entre 

educador/criança e criança/criança, sendo estas imprescindíveis no processo de ensino e 

aprendizagem e também onde as crianças aprendem com as suas próprias ações. 

De acordo com Zabalza (1998, p.53), defendemos e preconizamos que uma sala de atividades 

da Educação Pré-escolar deve ser, antes de mais nada, um cenário muito estimulante, capaz de facilitar e sugerir 

múltiplas possibilidades de acção. Deve conter materiais de todos os tipos. 

 
O modo como a sala de atividades está organizada é extremamente importante, na medida 

em que afeta tudo o que as crianças fazem ou podem fazer, por isso, todo o espaço deve permitir 

uma comunicação variada, facilitar o acesso a materiais e recursos que aí se encontram, favorecer 

a criatividade e a expressão livre das crianças e facilitar a realização das suas atividades, com 

segurança e comodidade. 

 

As áreas de atividades são organizadas, seguindo as linhas de ação das Orientações 

Curriculares, para a Educação Pré-Escolar. Estas conjeturam a realização de atividades, dado que 

a criança aprende a partir da exploração do mundo que a rodeia e a sua ação deve promover a 

descoberta e as relações, com outras crianças e com os objetos, num processo de aprendizagem 

que implica pensar e compreender, pois como preconizam as OCEPES, os espaços podem ser 

diversificados, mas o tipo de equipamentos, materiais e a forma como estão dispostos contribui 

para o que a criança quer fazer e pode aprender (Ministério da Educação, 2007, p.37). 

 

No que concerne à organização espacial, a sala de atividades possui janelas grandes, que 

deixam entrar a claridade, localiza-se no rés-do-chão e tem dimensões suficientes, para albergar 

todos os intervenientes, proporcionando às diferentes áreas um ambiente educacional estimulante 

e organizado. Esta encontra-se dividida em diferentes áreas de trabalho bem definidas, estando os 

materiais organizados e identificados, para que a criança se torne autónoma nas suas tarefas, sendo 

estas: 

 
- o cantinho da Conversa (fig. 16), em que a existência de regras estrutura o universo social 

da criança. As primeiras noções de regras podem ser definidas durante a conversa, através da 

aprendizagem de códigos sociais, ou individuais, ou de grupo. Conversando e cumprindo as 

normas estipuladas, a criança participa e alcança os objetivos propostos, de uma vida com pares 

e com adultos, num ambiente educativo. 

 
- o cantinho dos Jogos de Mesa (puzzles, encaixes, lotos, dominós), (fig. 17), com a 

diversidade e as dificuldade acrescidas de conteúdos, a criança explora e descobre as noções de 

espaço.  
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Aqui, estes materiais propõem múltiplas hipóteses de trabalho e a criança escolhe o que 

melhor se adapta à sua criatividade. A imaginação sem limites desperta, com o manuseamento de 

múltiplas peças, blocos e cubos. Exercita-se assim a motricidade fina, o ritmo, a alternância, um 

controlo motor progressivo e em simultâneo o desenvolvimento da linguagem. 

 

 

 
 
 

- o cantinho da Expressão Plástica (fig.18), que através do contacto com diferentes materiais 

e diversas tarefas da área, permite à criança ampliar os conhecimentos do mundo estético. Aí, a 

manipulação dos materiais constitui: 

- uma oportunidade privilegiada de acesso à arte; 

- a possibilidade de pôr na prática a cor da vida; 

- de se exprimir colorindo, modelando, construindo e criando.  

 
 

 

 

 

 

 

  Figura 18: Cantinho da Expressão Plástica 
  Fonte: Própria 

 

 

- o cantinho da biblioteca (fig. 19),  onde as 

crianças encontram histórias/contos adequados à sua idade. 

 

 
 

Figura 19:Cantinho da Biblioteca                                    
                      Fonte: Própria 

Figura 16: Cantinho da conversa 
Fonte: Própria 

Figura 17: Cantinho dos jogos de mesa       
Fonte: Própria 
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          - o cantinho da garagem (fig. 20), a função 

simbólica do jogo propõe a integração social das 

crianças, dá lugar à expressão, à comunicação e à 

interação com o meio que as rodeia.  

 

                                                                                                                     
Figura 20: Cantinho da Garagem 

                                                                                                Fonte: Própria 

                                                                      

- a casinha das Bonecas (fig. 21), nas brincadeiras do Faz de Conta recriam-se experiências 

da vida quotidiana, expressam-se emoções, sentimentos, atitudes, imitam-se e mimam-se 

situações.  

 

 

 

 

 

Figura 21: Cantinho da casinha das bonecas 
Fonte: Própria 

 

Na Educação Pré-Escolar a organização dos espaços é muito importante para as crianças, 

pois estas precisam de espaços amplos, bem definidos, diferenciados e de fácil acesso para que 

possam desenvolver mais facilmente as suas aprendizagens. Neste sentido Zabalza (2008, citado 

por Brás, 2012, p. 12) defende que uma sala de atividades de Educação Pré-Escolar deve ser, 

antes de mais nada, um cenário muito estimulante, capaz de facilitar e sugerir múltiplas 

possibilidades de ação. 

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

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

explorar a sala e os diferentes jogos, de forma autónoma, tendo em conta o local escolhido e as 

regras que é necessário seguir enquanto se encontra em determinada área, aumentando assim a 

autonomia, a expressão e responsabilização e permitindo aprendizagens significativas, realizadas 

pelas próprias crianças, uma vez que estas são agentes ativos na procura e na aquisição de 

conhecimentos. 

No que concerne à organização espacial, a sala (fig.22) encontra-se dividida em diferentes 

áreas/espaços bem sinalizados que permitem, como já referimos, às crianças desfrutar dos 

mesmos de forma segura, tendo em conta as regras e o número de elementos que é permitido em 
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cada um deles, levando-as a compreender que é necessário partilhar e respeitar os restantes 

colegas, para que todos possam partilhar cada um dos espaços. 

 

Figura 22: Planta da sala de atividades 

 

Placards de cortiça 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fonte: Própria 

 

Observando agora, a sala do grupo dos 4 anos, é possível diferenciar espaços distintos, 

onde é permitido às crianças brincar individualmente, ou em grupo.  

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

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

seja o local onde as mesmas se encontrem. 

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

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

atividades condicionam, de alguma forma, a aprendizagem e as ações das crianças, salientando 

que as crianças em idade pré-escolar precisam de espaço a vários níveis: espaço para usarem 

objetos, para explorarem, criarem e resolverem problemas; espaço para se moverem livremente, 

 

 Arquivo de trabalhos 

Área de Expressão Plástica 

  Placards de cortiça 

  Área da casinha 

Área da garagem 

Área da biblioteca 

Área da conversa 

Área dos jogos de mesa 

Dispensa 

Portas 

Janelas 

Bancada de mármore  

Lavatório 
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para falarem à vontade, para guardarem as suas coisas, para exporem os seus trabalhos; espaço 

para serem apoiadas nos seus objetivos, nas suas angústias e nos seus interesses (Martins, 2013, 

p. 44). 

 

 

1.2.3. Instrumentos de Operacionalização 

 

Os instrumentos operacionalizadores de que as educadoras titulares do grupo dispõem e 

devem ter em atenção, ao longo do ano letivo são: 

 

i) O Projeto Curricular do Agrupamento 

 
O Projeto Curricular do Agrupamento é um documento orientador, que representa a proposta 

de ação do Agrupamento para o sucesso dos alunos, tendo como base os seus interesses e 

necessidades de aprendizagem. O mesmo é considerado o documento de apoio dos projetos 

curriculares de grupo, apresentando, nesse ano letivo, como tema, Crescer…para ser. 

 

ii) O Plano Anual de Atividades 

 
O Plano Anual de Atividades é o documento de planificação elaborado e aprovado pelos 

Órgãos de Administração e Gestão do Agrupamento. Este define as atividades a desenvolver, ao 

longo do ano letivo, a sua organização e recursos, de forma a concretizar os princípios constantes 

do Projeto Educativo. 

 

 

1.3.  Caracterização da Escola do Espírito Santo 

 
De imediato, passamos ao contexto da PES II e à caracterização da Instituição onde  esta  

decorreu, Escola do Espírito Santo.  

Nesta perspetiva e de acordo com (Alarcão, 1996, p. 43) A escola deve surgir como um 

prolongamento da vida e, ao mesmo tempo, esta devia ser destinatária das aprendizagens 

escolares adquiridas.  

Neste contexto, salientamos que a escola não é apenas um espaço, mas sim um conjunto 

de crianças, um conjunto de professores e auxiliares que trabalham em conjunto para que ela 

funcione. Tal como preconiza Tavares e Alarcão, a escola (…) deveria refletir antes de mais a imagem 

autêntica de tudo aquilo que encerra e de todos aqueles que a constituem com os seus anseios, as suas preocupações, 

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

verdadeira comunidade, (2005, pp. 142-143).  



Relatório da Prática de Ensino Supervisionada 
 

23 
 

Recursos Físicos 
 

 
A EB1 do Espírito Santo (fig. 23), situada 

na rua Paiva Couceiro, freguesia de S. Vicente, 

pertence ao Agrupamento de Escolas Afonso de 

Albuquerque.  

Localiza-se junto à Porta de El-Rei, 

integrando o centro histórico e, como tal, 

consequentemente, oferece poucos espaços 

verdes, em redor, mas em contrapartida, é rica em 

luminosidade. 

 

O edifício desta escola surge, segundo a tipologia do Plano dos Centenários, sendo criado 

em 1940, durante o período do Estado Novo, em plenas comemorações centenárias. Carvalho 

(1986, p. 779) define este ano, como o Ano da Glória, explicitando e salientando: 

completavam-se então, nesse ano, dois centenários: o da Fundação da Nacionalidade, 
em 1140, e o da Restauração, em 1640. Assim, durante este período de ditadura 
salazarista foi criado o Plano dos Centenários: (…), integrado no conjunto das 
Comemorações Centenárias de 1940, delineou Salazar um plano, designado “Plano dos 
Centenários”, que projectava a construção de 12500 salas de aula de ensino primário 
num período de dez anos, até 1959. 

 

As escolas seriam construídas em série, mas cada uma estaria adaptada às características 

da arquitetura local, tendo em conta os materiais aplicados e as condições climatéricas. Estas 

apresentavam uma forma regular, dois pisos, duas portas de entrada, duas ou quatro salas de aulas, 

uma cozinha, instalações sanitárias e um alpendre. 

A escola do Espírito Santo é um edifício já antigo, mas bem conservado, pois, teve obras 

de recuperação há pouco tempo. Atualmente, possui quatro salas de aulas (fig. 24), distribuídas 

por dois pisos. Integra, também uma biblioteca, como podemos observar na fig. 25. 

 

 

 

 

Figura 23: Escola Básica do Espírito Santo 
Fonte: Própria 

Figura 24: Sala de aula 
Fonte: Própria 

Figura 25: Biblioteca 
Fonte: Própria 
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As crianças usufruem ainda de um salão polivalente (fig. 26), utilizado para várias 

atividades e como espaço de recreio; uma pequena sala de professores/arrumações (fig. 27), onde 

se encontra a fotocopiadora e algum material didático e oito instalações sanitárias, sendo três para 

as meninas, três para os rapazes e duas destinadas aos docentes e funcionários. 

 

 

 

 

Constatamos que é uma escola com bons espaços, não apenas ao nível pedagógico, mas 

também recreativo/lúdico, indo ao encontro do que preconiza Nóvoa (199, p. 31), ao referir que: 

todos os elementos que têm uma forma material, passíveis, portanto, de serem 
identificados, através de uma observação visual, e acrescenta, o caso mais evidente diz 
respeito à arquitectura do edifício escolar e ao modo como ele se apresenta, do ponto de 
vista da sua imagem: equipamentos, mobílias, ocupação do espaço, cores, limpeza e 
conservação.  

 

Consideramos que todas as salas de aula são espaçosas, possuem boa iluminação natural, 

comportando o limite máximo estabelecido por lei, de 26 alunos, sendo bem apetrechadas com 

computadores, uma com quadro interativo, armários, aquecimento central, facilitando assim, todo 

o processo de ensino e aprendizagem e proporcionando um ambiente acolhedor.  

A escola é vedada por um gradeamento, o que lhe garante um nível de segurança 

necessário, impedindo a entrada de estranhos e protegendo os utentes face a acidentes, ou perigos 

de qualquer natureza. O pátio é extenso e possibilita às crianças brincar, correr e saltar à vontade, 

durante os intervalos das aulas.  

Em síntese, afirmamos e reiteramos Abreu (1990, p.45) que refere que a escola e, mais 

especificamente, a sala de aula, devem constituir um importante centro de recursos, que possibilite às crianças 

manusear diversos materiais, experimentar diversos processos de feitura de actividades e pesquisar individualmente 

ou em grupo. 

 
 

 

 

 

Figura 26: Salão Polivalente 
Fonte: Própria 

Figura 27: Sala de professores/arrumos 
Fonte: Própria 
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1.3.1. Organização do ambiente educativo 

 
Recursos Humanos 

No que concerne aos recursos humanos de uma instituição de ensino, sabemos que são 

imprescindíveis, uma vez que sem eles, não é possível o funcionamento pleno de mesma. Assim, 

são eles, que vão proporcionar todas as condições necessárias ao processo de ensino e 

aprendizagem.  

Relativamente aos recursos humanos nesta escola referimos: 

 quatro professores titulares; 

 duas professores de apoio educativo; 

 duas auxiliares; 

 alunos, perfazem um total de 92 crianças distribuídas por 4 turmas: 

- 1º ano – 23 alunos; 

- 2º ano – 26 alnos; 

- 3º ano – 21 alunos; 

- 4º ano – 22 alunos. 

 
A gestão do tempo é definida pelo agrupamento no início do ano letivo. Como se pode 

constatar na tabela 3, que se segue, o horário é alargado, o que permite aos encarregados de 

educação conciliar o horário de trabalho com a abertura e o encerramento da escola. Os alunos 

são recebidos pelas auxiliares de ação educativa, sendo a entrada na sala, apenas às 9 horas. Na 

hora de almoço, a maioria dos alunos dirigem-se para o ATL (de Santa Luzia) e algumas crianças 

para casa. No período da tarde, as crianças retornam à sala de aula às 14h, terminando as 

atividades letivas às 16 horas. Posteriormente, funcionam as atividades extracurriculares e apenas 

os alunos inscritos as podem frequentar. 

Na tabela 3 apresentamos o horário de funcionamento da escola e suas atividades letivas. 

 
Tabela 3: Horário de funcionamento da escola e das atividades letivas: 

Fonte: Docente cooperante 

Escola 
 Entrada Saída 

Manhã 8h30m 12h15m 

Tarde 13h45m 18h 

Atividades letivas 

Manhã 9h 12h 

Tarde 14h 16h 
Atividades extracurriculares 

Tarde 16h30m 17h50m 



Relatório da Prática de Ensino Supervisionada 
 

26 
 

O Ministério da Educação estabeleceu que devem existir 25 horas semanais da 

componente letiva, repartidas pelos 5 dias da semana, distribuídas em 2 períodos: manhã e tarde. 

De acordo com Arends (1995, p. 80), no ensino, o tempo pode ser visto como um recurso que, em 

combinação com outros recursos, produz a aprendizagem dos alunos.  

Apesar de cada disciplina ter uma hora estipulada para ser lecionada, por vezes há 

necessidade de prolongar por mais uns minutos uma dada área. 

A tabela 4 que se segue apresenta o horário da turma B 16 da EB do Espírito Santo. 

 
Tabela 4: Horário da turma do 2º ano: 

Fonte: docente cooperante 

 

A flexibilidade de horário subjacente é permitida devido ao facto do professor da turma 

ser único, monodocência e por isso poder gerir o tempo da maneira mais benéfica e profícua para 

o processo de ensino e aprendizagem dos alunos. Para além das áreas curriculares, a maioria dos 

alunos frequentava ainda algumas AEC. Como é possível observar, a turma tem uma maior carga 

horária, (8 horas semanais) de Português e Matemática, seguindo-se a área do Estudo do Meio, 

com uma carga horária de 2 horas semanais. Na terça-feira, a área das Expressões é alternada, 

sendo que em cada semana é dada uma das expressões (musical e dramática). Porém, no que se 

refere ao Apoio ao Estudo, este é lecionado por um professor de apoio que auxilia a turma, na 

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

lecionadas no decorrer do mesmo dia. 

 

Hora Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

9:00 – 10:30 Português Matemática Português Matemática Português 

Intervalo 15 minutos 

10:45 – 12:15 Matemática Português Matemática Português Matemática 

Intervalo para Almoço 

 

14:00 – 15:00 

Estudo do 

Meio 

 

Português 

Estudo do Meio Educação 

para a 

Cidadania 

Estudo do 

Meio 

Intervalo 15 minutos 

 

15:15 – 15:45 

 

Apoio ao 

Estudo 

Expressões 

Artísticas 

(Mus./Dram.) 

Expressões 

Artísticas 

(Plástica) 

Expressão 

Físico-

Motora 

Estudo do 

Meio 

 

15:45 – 16:15 

Apoio ao 

Estudo 

Intervalo 15 minutos 

16:30- 17:30 Atividade 

Física 

Artes Inglês/EMRC Música TIC 
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1.3.2. Caracterização da sala de aula 

 
Sabemos que, no contexto da exequibilidade da PES II, é fundamental a caracterização da 

sala de aula, assim salientamos que a principal finalidade da organização da sala de aula é estimular a 

aprendizagem dos estudantes pela criação de um ambiente intelectualmente estimulante e seguro, onde a 

espontaneidade e a cooperação possam ser exercitadas, (Marques, 1985, p. 64). 

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

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

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

suceder. 

O espaço mais privilegiado pelos alunos, dentro da escola e o mais importante é a sala de 

aula, pois é neste espaço que tudo acontece: a aprendizagem, o contacto entre alunos/alunos e 

entre alunos/professora (s), onde se expõem as dificuldades e onde crescemos, enfim onde ocorre 

o ato educativo. 

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

e, por essa razão, a disposição da mesma, bem como os materiais que nela estão presentes, devem 

permitir que todo o grupo possa observar o que acontece na sala de aula, a fim de participar e ter 

o melhor proveito das atividades realizadas no decorrer do ano letivo 

 
Na sala de aula da turma B2 (fig.38), é possível verificar diferentes espaços que são 

utilizados com vista a aprendizagens significativas e eficazes. Esta situa-se no 1º piso e é um 

espaço adequado ao número de alunos (26), sendo bem dimensionada, com ótima organização e 

iluminação, contendo três janelas.  

 

No seu interior podem encontrar-se diversos materiais: dois armários para arrumar 

material, um computador; um projetor; uma tela; um quadro magnético branco e ainda três 

placards, onde são afixados os trabalhos elaborados pelos alunos e referentes a alguns conteúdos 

lecionados, ao longo do ano letivo. A afixação dos trabalhos é muito relevante, pois os alunos, ao 

observarem-nos, sentem orgulho, elevam a sua autoestima e motivação para fazer melhor.  

A atribuição dos lugares aos alunos não é fixa e depende das situações que vierem a surgir 

na sala de aula, bem como das atividades a realizar. Esta sala é ampla e de grande conforto 

térmico. No inverno, o aquecimento é efetuado através de três aquecedores, ligados a uma 

caldeira. 
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 Figura 28: Sala de aula da turma B1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Fonte: Própria 

 

O espaço e o ambiente escolar, não só influenciam o comportamento da criança, como 

também podem estimular, ou inibir a sua própria capacidade. Independentemente do ciclo de 

ensino, o ambiente adquire uma especial importância, devendo ser: relaxado, potenciador de 

vivências, do respeito mútuo e estimulante do companheirismo e da solidariedade. 

 

 

1.3.3. Instrumentos de operacionalização: 

 
Os instrumentos operacionalizadores de que as professoras titulares de turma dispõem e 

devem ter em atenção, ao longo do ano letivo são: 

 
 

i) O Projeto Curricular do Agrupamento 

 
O Projeto Curricular do Agrupamento é um documento orientador que representa a 

proposta de ação do Agrupamento para o sucesso dos alunos, tendo como base os seus interesses 

Mesa do professor 

Cadeira do professor 

Quadro giz 

Quadro interativo 

Armários de material escolar 

Estante 

Cadeira dos alunos 

Mesa dos alunos 

Porta de entrada 

 

Mesa dos professores estagiários 

Cadeira dos professores estagiários 

Janela 
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e necessidades de aprendizagem. O mesmo é considerado o documento de apoio dos projetos 

curriculares de grupo, apresentando, nesse ano letivo. 

 

 
ii) Plano Anual de Atividades 

 
O Plano Anual de Atividades é o documento de planificação elaborado e aprovado pelos 

Órgãos de Administração e Gestão do Agrupamento. Este define as atividades a desenvolver ao 

longo do ano letivo, a sua organização e recursos, de forma a concretizar os princípios constantes 

do Projeto Educativo. 

 
 

iii)  Plano Nacional de Leitura (PNL) 

 
Este projeto tem como intuito a promoção da leitura relativamente aos alunos do Ensino 

Básico, de modo a melhorar os seus resultados, tentando que sejam mais positivos, no domínio 

da língua materna.  
 

 

2. Caraterização Socioeconómica e psicopedagógica do grupo de crianças da 

PES I (Pré-Escolar) e II (1º CEB) 

Para o educador/ professor é sempre relevante conhecer os alunos que tem à sua frente, 

na sala de aula, para que o sucesso escolar seja alcançado, sendo essencial, tal como Rousseau 

aconselha (citado por Mialaret 1980, p. 133) começai por conhecer os vossos alunos, pois de 

certeza que não os conheceis. 

 

2.1.  Caraterização do grupo de crianças do Jardim de Infância das Lameirinhas 

 

No que concerne à caraterização do grupo, é relevante conhecer as crianças com que nos 

deparamos, para que o sucesso seja alcançado. No ato educativo o conhecimento das caraterísticas 

das crianças para definirmos os nossos objetivos e estratégias é essencial, pois o educador tem 

que se adaptar ao grupo de crianças que tem e, ensiná-lo a caminhar. Como salienta Silva (2007, 

p.34), sabemos que na educação pré-escolar o grupo proporciona o contexto imediato de interação social e de 

relação entre adulto e criança que constitui a base do processo educativo. 
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Neste ano letivo de 2014/15, encontram-se a frequentar este estabelecimento de ensino 

crianças com idades compreendidas entre os 3 e os 6 anos de idade, divididas por dois grupos (A 

e B). O grupo da minha responsabilidade é o B, que é heterogéneo, quer em termos de género, 

quer a nível de ritmo de ensino e aprendizagem. É constituído por 17 crianças, mas apenas 15 

estão a frequentar. 

A idade cronológica relaciona-se com o desenvolvimento cognitivo, o que pode interferir 

na realização das atividades, nas aprendizagens e na adaptação ao Jardim-de-infância. Neste 

âmbito, não foram percetíveis dificuldades dignas de referência, encontrando-se na globalidade 

com um desenvolvimento enquadrado para a sua idade. Contudo, uma destas crianças apresenta 

algumas dificuldades, pelo que o seu caso é analisado pela equipa de intervenção precoce. 

Debruçando-nos sobre a constituição do grupo, podemos observar o gráfico 1. 

 
Gráfico 1: Idades do grupo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Própria 
 

Frequentam o grupo, 7 crianças do sexo masculino e 8 do feminino. Frequentam pela 1ª 

vez a instituição, apenas 3 crianças (uma de 6 anos, uma de 5 e outra de 4); pela 2ª vez, frequentam 

6 crianças - duas de 5 anos e 4 de 4; pela 3ª vez, frequentam 6 crianças de 5 anos (3 do sexo 

masculino e 3 do feminino).  

 
 

Gráfico 2: Género predominante do grupo (calculado em %) 
 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Própria 
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1
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Em relação ao género e após a análise do gráfico 1, constatamos que a percentagem do 

número de meninas é superior, à percentagem do número de meninos. 

 

É de referir que uma destas crianças é de etnia cigana e é importante salientar, que neste 

grupo encontra-se uma criança de 5 anos com NEE, que frequenta este jardim de Infância, pela 

1ª vez, beneficiando do Decreto-lei 3/2008 de 7 de Janeiro e das medidas educativas que constam 

no seu PEI: apoio pedagógico personalizado e Tecnologias de apoio. Esta criança apresenta 

limitações significativas, na atividade e participação, decorrentes de alterações funcionais e 

estruturais de caráter permanente, resultante de um quadro clínico caracterizado por Paralisia 

Cerebral, tetraparésia espástica, epilepsia e sem controlo de esfíncteres. É meiga, sorri com 

facilidade à estimulação social, reage e direciona a cabeça para fontes sonoras e responde 

positivamente ao contacto das pessoas, fazendo chamadas de atenção. 

A linguagem oral é quase inexistente, comunicando apenas através de vocalizações, não 

sendo percetível nenhum som intencional. São muito graves as dificuldades que tem, ao nível da 

motricidade global e fina.  

É uma criança totalmente dependente do adulto nos cuidados de alimentação, higiene, 

deslocações e cuidados de saúde. Em contexto escolar, todas as atividades realizadas são 

adaptadas e monitorizadas pelo adulto, respeitando as suas limitações e necessidades educativas. 

É apoiado, semanalmente, a nível de fisioterapia e terapia da fala. Tem consultas nas várias 

especialidades nomeadamente, pneumologia, neuropediatria e na consulta de desenvolvimento. É 

acompanhado, pelo Centro de Paralisia Cerebral. 

 

 

2.1.1. Caraterização psicopedagógica 

 
O desenvolvimento humano tem início na conceção e evolui ao longo de todo o ciclo de 

vida do ser humano. Tavares e Alarcão (2005, p. 25), afirmam que, o desenvolvimento humano pressupõe uma 

estrutura humana, da personalidade, que se desenvolve no tempo, de um modo progressivo diferencia e globalizante (…) através de 

diferentes estádios de diferenciação. 

O desenvolvimento intelectual e cognitivo das crianças, nestas idades, passa por diversas 

fases. Tal como reitera Piaget (1976), o ser humano atravessa quatro estádios, sendo estes: o 

sensório-motor (do nascimento aos 2 anos); o pensamento pré-operacional (dos 2 aos 6 anos); o 

pensamento operacional concreto (dos 6 aos 12 anos) e o pensamento operacional formal (dos 12 

em diante). 

Estas fases caraterizam-se por novas aquisições que transformam as crianças em seres 

muito mais capazes de aprender, visto que em cada etapa conseguem instrumentos cognitivos de 

maior potência e de natureza qualitativamente diferente (Borrás, 2002, p. 23). 
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Os estádios de desenvolvimento diferem uns dos outros e o conteúdo de cada um consiste 

num sistema que determina a forma como se compreende e dá sentido às experiências. 

Este grupo, encontra-se no estádio do pensamento pré-operacional e assim sendo, 

segundo atrás citado o autor, as crianças ainda não conseguem efetuar operações, mas utilizam a 

inteligência e o pensamento, exercitando o raciocínio, sendo reveladas estas caraterísticas através 

do jogo. Apresentam um grande desejo e gosto pelo faz-de-conta e por inventar coisas. Nesta fase, 

é de salientar que tanto a linguagem, como o pensamento são egocêntricos, isto é, a criança 

acredita que tudo existe e em função dela e não consegue aceitar o ponto de vista/opinião das 

outras crianças. 

No ciclo da vida, o ser humano passa por várias fases de desenvolvimento, a nível 

intelectual, físico, mental, moral, etc. No desenvolvimento da criança devemos considerar que 

este é um prolongamento do processo de crescimento e que depende da maturação. A criança 

desenvolve-se através das experiências e das interações com o meio ambiente, familiar, com a 

comunidade, com os amigos e com a escola., portanto, o meio onde a criança se encontra inserida 

torna-se relevante para que se desenvolva a nível bio psiosocio e cultural. 

Relativamente ao modelo de Erikson (1976), este propõe oito estádios psicossociais, 

perspetivando oito idades de desenvolvimento do ciclo de vida, desde o nascimento até à morte, 

tendo em conta aspetos biológicos, individuais e sociais. Na teoria de desenvolvimento 

psicossocial, em cada uma das fases o ser humano tem de resolver sucessivamente uma crise 

resultante do conflito com o qual o meio social o confronta. 

Para Erikson (1976), cada estádio é atravessado por uma crise psicossocial que apresenta 

uma vertente positiva e negativa. Os oito estádios de desenvolvimento psicossocial, pelos quais o 

ser humano passa são os seguintes: Confiança vs Desconfiança (dos 0 aos 18 meses); vs Dúvida e 

Vergonha (dos 18 meses aos 3 anos); Iniciativa vs Culpa (dos 3 aos 6 anos); Indústria vs Inferioridade (dos 

6 aos 12 anos); Identidade vs Difusão/Confusão (dos 12 aos 20 anos); Intimidade vs Isolamento (dos 20 aos 

30 e tal anos); Generatividade vs Estagnação (dos 30 aos 60 e tal anos) e Integridade vs Desespero (depois 

dos 65 anos).  

 

O grupo em análise encontra-se na etapa da iniciativa versus culpa, o gosto de ser ativo e 

estar sempre em movimento são características deste grupo, pois as crianças têm que estar sempre 

entretidos a realizar tarefas/atividades.  

Este grupo de crianças é bastante heterogéneo, em termos de idade, de desenvolvimento, 

conhecimentos, vivências, interesses e necessidades. A sua diversidade não advém, apenas, da 

diferença de idades e do género, mas também da sua etnia e da existência de uma criança com 

NEE. Esta heterogeneidade, ajuda a favorecer e a fomentar o processo de aprendizagem, 

nomeadamente as interações e a cooperação, a entreajuda, uma vez que a interação entre crianças 
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em momentos diferentes de desenvolvimento e com saberes diversos, é facilitadora do processo 

de desenvolvimento e da aprendizagem (Ministério da Educação, 2007, p. 35). 

De um modo geral, são crianças meigas, sociáveis, ainda utilizando um vocabulário 

reduzido e com poucos hábitos de trabalho (nomeadamente a de etnia cigana e algumas das 

crianças de 5 anos, que frequentam esta instituição pela 2ª vez); apresentam muita dificuldade de 

atenção e concentração e necessitam da supervisão do adulto, para levar a tarefa até ao fim. No 

entanto, mostram-se interessadas e participativas, com vontade de “aprender” e de se integrarem 

na dinâmica de grupo, demonstrando gosto pelas histórias, dramatizações, faz de conta e 

atividades psicomotoras. 

A nível das relações sociais, algumas sentem grande dificuldade em partilhar e cooperar 

com os outros; cumprir as regras, visto que ainda se encontram numa fase de egocentrismo, o que 

as leva, por vezes, a entrarem em conflito com os colegas, sendo necessário, a intervenção do 

adulto. Verifica-se também certa dificuldade em gerirem emoções, na aceitação do outro, a 

partilha de espaços e materiais e na atenção individualizada. Assim, torna-se fulcral que a criança 

cresça, para que estas características deem lugar a atitudes mais tolerantes, participativas, 

responsáveis e amigas dos outros. 

Neste grupo, algumas revelam dificuldade a nível, de linguagem (principalmente na 

expressiva); utilizam um vocabulário reduzido para a idade, substituem e omitem fonemas das 

palavras, têm dificuldade de dicção, articulação de palavras e na construção frásica, sendo no 

entanto, crianças que participam razoavelmente no diálogo, em grande grupo. A maioria do grupo 

de 5 anos, frequenta o Jardim, pela 3ª vez, fazendo boas construções frásicas, sendo capazes de 

contar experiências com significado pessoal e descrever acontecimentos.  

Ao nível da expressão escrita, apresentam já alguma independência e competência dos 

movimentos, pelo facto de já terem frequentado o Jardim de Infância e se ter feito todo um 

trabalho nessa área. São capazes de fazer registos (simples), pintam dentro de contornos, sendo 

notório, também, a ocupação e orientação do espaço. Todas, à exceção de uma, com NEE, já 

fazem o nome, para identificarem os seus trabalhos, bem como registos de atividades. A maioria 

manipula o lápis e o pincel, com alguma destreza, tendo mais dificuldade no recorte, com a 

utilização da tesoura. Muitas recorrem à picotagem, porque para elas é mais fácil utilizar o pico, 

principalmente nos trabalhos com alguns pormenores.  

Neste escalão etário, o crescimento, embora constante, é relativamente lento. Verifica-se, 

contudo, um refinamento das habilidades motoras básicas, o estabelecimento de uma base 

sensorial estável e uma rápida aprendizagem, nos domínios cognitivo e motor.  

Em suma, trata-se de uma turma em que a progressão escolar faz-se de forma regular, 

respeitando os ritmos individuais de trabalho e de aprendizagem existindo consequentemente um 

ambiente facilitador de convívio e cooperação, de modo a favorecer a partilha de ideias e valores 
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pois de um modo geral, o grupo é participativo, colaborador, observador, organizado, alegre, 

respeitador, atento, autónomo, responsável, sociável, assíduo e pontual. 

 
 
 

2.1.2. Caraterização socioeconómica 

 
Para um bom desempenho escolar, é importante que a criança esteja inserida em condições 

económico-sociais e culturais favoráveis. Cabe ao educador ter em consideração o grupo e o seu 

agregado familiar.  

A nível do Pré-Escolar cabe aos pais e aos encarregados de educação desenvolver uma 

relação de cooperação com os agentes educativos numa perspectiva formativa.  

Segundo a Legislação do Pré-Escolar (1997, p. 14), a igualdade de oportunidades implica 

que toda a família, independentemente da sua situação sócio-económica, possa beneficiar d 

acesso a qualquer estabelecimento de educação pré-escolar. 

É através da família e do meio onde vive, que a criança vai demarcando as suas próprias 

caraterísticas. Este domínio é na sua maioria determinante, pois desenvolve nelas o despertar do 

interesse pelo ensino, a valorização da escola e as suas expetativas futuras. É por intermédio dos 

parentes mais próximos, que a criança realiza, nos primeiros anos de vida, a sua aprendizagem, 

os primeiros contatos com a realidade social, onde também começa a descobrir o mundo que a 

rodeia, interiorizando hábitos, modos de vida, valores morais e culturais. A nível socioeconómico, 

as famílias das crianças pertencem a uma classe média baixa, com algumas exceções, existindo 

famílias com problemas económicos e /ou familiares.  

Relativamente ao agregado familiar, o número de elementos predominante é de 3 ou 4 

pessoas. Quase todas as crianças vivem com a família (pai, mãe e irmãos), à exceção de duas, que 

estão entregues às mães (vivendo na casa dos avós).  

 

De seguida, apresentamos a tabela 5, onde constam as habilitações académicas dos pais e 

respetivas profissões, importantes para os consequentes dados socioculturais deste grupo. 
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Tabela 5: Caraterização sociocultural dos pais das crianças 

Fonte: docente cooperante                               * Sem dados, não foram fornecidos pelos pais 
 

 
Da análise da tabela anterior podemos referir que a maioria dos alunos pertence a um meio 

sócio - económico médio/elevado. Em termos profissionais, o grupo de famílias situa-se num 

nível médio/alto (anexo 1). Relativamente aos dados apresentados, depreende-se que a nível das 

Habilitações Literárias e profissões, os pais e encarregados de educação das crianças, são pessoas, 

na generalidade, Licenciados. Os dados percentuais mais baixos correspondem aos grupos dos 

operários e doméstico. 

 

 

Nomes das 
crianças 

Habilitações Profissão 

Mãe                              Pai Mãe                                Pai 

A 12º ano Licenciatura Secretária 
administrativa 

Agente funerário 

B 6º ano 6º ano Desempregada Desempregado 

C 9º ano 12º ano Alfaiate/Costureira Desempregado 

D * ------ ------ ------ ------ 

E 9ºano 6º ano Desempregada Agente funerário 

F Licenciatura 6º ano Desempregada Segurança 

G Licenciatura Mestrado Engenheiro 
agrónomo 

Engenheiro do 
ambiente 

H Licenciatura 9º ano Enfermeira Assistente de médicos 

I Licenciatura Mestrado Engenheiro do 
ambiente 

Engenheiro 
eletrotécnico 

J 9º ano 6º ano Doméstica Madeiro 

K 11º ano 12ºano Estudante Desempregado 

L 9º ano 9º ano Desempregada Motorista 

M Licenciatura Licenciatura Inspetor da alfândega 
e de fronteira 

Inspetor da alfândega 
e de fronteira 

N Licenciatura 12ºano Secretária 
administrativa 

Técnico de ótica 

O Licenciatura 12º ano Enfermeira Especialista de redes 
informáticas 
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2.2. Caracterização da turma de crianças da Escola Básica do Espírito Santo 
 
De acordo com Arends, (1995, p. 9) entendemos e consideramos que um grupo (turma) pode 
ser visto como um sistema em desenvolvimento com a sua própria estrutura, organização e normas. As 
turmas podem parecer semelhantes à distância, ou no papel, mas na realidade, cada uma é tão única como 
uma impressão digital. 

 

A turma do 2º ano da Escola Básica do 1º Ciclo do Espírito Santo, denominada turma B2, 

é constituída por 26 (vinte e seis alunos), dos quais 12 (doze) são rapazes e 14 (catorze) meninas, 

com idades compreendidas entre os 6 e os 7 anos.  

A idade cronológica relaciona-se com o desenvolvimento cognitivo, o que pode interferir 

nas aprendizagens a adaptação ao ritmo escolar. Neste âmbito, não foram percetíveis dificuldades 

dignas de referência.  

Gráfico 3: Idades dos alunos da turma 
 
 
 

 

 

 

 

Fonte: Própria 

 
A partir dos dados representados no gráfico 3, pode-se inferir que a idade predominante 

na turma é sete anos ao contrário do que acontece com a faixa etária de 8 (oito) anos.  

A turma é maioritariamente feminina, mas suficientemente equilibrada quanto à relação 

número de rapazes/raparigas (tabela nº 10). Há mais três raparigas, o que no universo de 25 

crianças, não é representativo. 

Debruçando-nos sobre a constituição do grupo e para uma melhor compreensão do mesmo, 

podemos observar o gráfico 4. 

 
Gráfico 4: Género predominante da turma (calculado em %) 

 

 

 

 

 

Fonte: Própria 
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Em relação ao género, após a análise do gráfico 5, constatamos que a percentagem do 

número de meninos, (73%), é superior, à percentagem do número de meninas. 

 

2.2.1. Caraterização psicopedagógica 

 
Segundo Piaget, (1976), as crianças desta faixa etária encontram-se no estádio das 

operações concretas. É neste estádio que se reorganiza verdadeiramente o pensamento e que se 

adquire a capacidade de realizar operações. Nesta idade, a criança já consegue realizar operações, 

no entanto, precisa de realidade concreta para realizar as mesmas, ou seja, tem que ter a noção da 

realidade para que lhe seja possível efetuar as operações, por isso o seu pensamento é descritivo 

e intuitivo, ou seja, parte do particular para o geral.  

 

A nível do desenvolvimento cognitivo os alunos demonstravam grande rapidez na 

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

os temas tratados ao longo das semanas em que nos encontrámos a realizar estágio.  

No geral, podemos referir que a turma observada demonstrou ser um grupo sociável, ativo, 

participativo, colaborador, responsável e com grande motivação na realização dos trabalhos 

propostos, bem como em dialogar sobre diferentes assuntos e dar a sua opinião. 

  

2.2.2. Caracterização socioeconómica 
 
 

O meio em que as crianças estão inseridas, mas principalmente as famílias, exercem sobre 

elas uma grande influência, determinando as suas caraterísticas. Estas influências são 

determinantes para que na criança desperte o interesse pelo ensino, a valorização da escola e as 

expetativas, em relação ao futuro. De facto, uma criança que seja pouco estimulada, que tenha 

baixas expetativas em que os pais não se interessam pela sua escolaridade, dificilmente terá 

sucesso escolar na construção da sua aprendizagem ao longo dos anos. Assim, tal como preconiza 

Wassermann (1990, p. 20), são os adultos que: 

criam as condições que constituem o terreno de crescimento de crianças confiantes na 
sua capacidade de realização afetiva. Estas condições incluem, evidentemente, a 
segurança física e o bem-estar da criança, bem como um ambiente afectivo propício, o 
respeito pelas crianças como pessoas e pelo seu direito a fazer as suas próprias 
escolhas, oportunidades para um desenvolvimento activo em tarefas que constituem um 
desafio intelectual, e oportunidades para uma actividade lúdica criativa e investigativa. 

 

Constatámos que o nível académico dos pais está diretamente relacionado com o 

acompanhamento escolar dos filhos, que é aplicado em casa. De seguida, apresentamos uma 

tabela 6 construída com base nas fichas biográficas dos alunos, preenchidas pelos Encarregados 



Relatório da Prática de Ensino Supervisionada 
 

38 
 

de Educação, bem como em dados recolhidos na análise dos processos individuais, referente aos 

dados socioculturais dos pais da turma. 

Tabela 6: Caracterização sociocultural dos pais das crianças 

Fonte: Fonte própria 
 

Nomes das 

crianças 
Habilitações Profissão 

Pai                 Mãe        Pai                                                                          Mãe 

A 3º ciclo Licenciatura Diretor e gerente de outros serviços Secretária administrativa 

B 3ºciclo  Secundário Desconhecida Secretária administrativa 

C Licenciatura Mestrado Prof. Ens. Bás. (1º Ciclo) Prof. Ens. Bás.(2º/3º Ciclo) e 
Secundário 

D * Secundário Secundário Técnico Administrativo de contabilidade Técnico Administrativo de 
contabilidade 

E 1ºciclo 3ºciclo Op. de máquina Op. de máquina.  

F Secundário 3ºciclo Guarda dos serviços prisionais Cabeleireiro e Barbeiro 

G Licenciatura Licenciatura Prof. Ens. Bás.(2º/3º Ciclo) e Secundário Prof. Ens. Bás. (1º Ciclo) 

H Licenciatura Mestrado Prof. Ens. Bás.(2º/3º Ciclo) e Secundário Prof. Ens. Bás.(2º/3º Ciclo) e 
Secundário 

I Licenciatura Licenciatura Eng. Agrónomos, florestais e consultores das Pescas Engª. Agrónomos, florestais e 
consultores das Pescas 

J Secundário Mestrado Diretores e gerentes, do comércio a retalho e por 
grosso 

Prof. Ens. Bás.(2º/3º Ciclo) e 
Secundário 

K Secundário Licenciatura Agente da PSP,  Desconhecida 

L 3º ciclo Secundário Construtor de estruturas básicas  Vendedor em loja 
(estabelecimento) 

M Mestrado Licenciatura Outros especialistas do ensino Contabilista, auditor,  

N 3ºciclo 3ºciclo Sem profissão Trabalhador de limpeza 

O Secundário Secundário Outros trabalhadores  Outros profissionais da saúde 

P Licenciatura Licenciatura Diretor geral e gestor executivo de empresas Diretor geral e gestor executivo 
de empresas 

Q 3ºciclo 1ºciclo Op. de máquina Sem profissão 

R Secundário Licenciatura Diretor de sucursais  Educador de infância 

S Secundário Licenciatura Agentes da PSP,  Engª. Agrónomos, florestais e 
consultores das Pescas 

T Secundário Secundário Agente da administração tributária Empregado de escritório em geral 

U 3ºciclo 3ºciclo Diretor e gerente de restauração  Operadores de caixa e venda de 
bilhetes 

V 3ºciclo Secundário Diretores e gerentes, do comércio a retalho e por 
grosso 

Sem profissão 

W 3ºciclo Secundário Profissional Paramédico Ajudante de Cozinha 

X 3ºciclo Secundário Sem profissão Sem profissão 

Y Secundário Secundário Colocador de telhados/coberturas Trabalhadores de costura, 
bordados  

Z 3ºciclo Secundário Outros trabalhadores  Vendedor em loja 
(estabelecimento) 
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Após a análise crítica e reflexiva da tabela supra, contrariamente, às nossas expetativas, 

observámos que alguns pais não possuíam uma participação tão ativa, como o esperado, na 

aprendizagem dos filhos, acabando desse modo por prejudicá-los. Depreendemos que a nível das 

habilitações literárias, os pais e encarregados de educação das crianças da turma em causa, são 

pessoas e cidadãos na generalidade, com um grau de instrução acima da média, correspondente 

aos grupos A e B da classificação sociocultural, segundo o critério de categorias 

socioprofissionais estabelecidas por Inês Borges (1978), (anexo 1). 
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Capítulo II 
Descrição do Processo da Prática de Ensino 

Supervisionada 



Relatório da Prática de Ensino Supervisionada 
 

41 
 

1. Contexto legal da PES 

 
No que concerne ao regime jurídico, regulamentado pelo Decreto-Lei n.º 43/2007 de 22 de 

fevereiro, a habilitação profissional para a docência, tanto na educação pré-escolar, como no 

ensino básico, é adquirida pela licenciatura em Educação Básica e consequente obtenção do grau 

de mestre nos respetivos domínios pretendidos.  

A Prática de Ensino Supervisionado (PES), constitui um momento privilegiado e 

insubstituível de aprendizagem, mobilização de conhecimentos e competências adquiridas ao 

longo da formação, fornecendo a oportunidade de, no contexto real, colocar em prática o 

aprendido, aplicando-o a situações concretas na sala de aula, na escola e na articulação da 

comunidade. Quer no Pré-Escolar, quer no 1º CEB, continua a ser um elemento muito valorizado 

tanto pelos docentes em formação como por aqueles que estão em exercício, em relação às 

diferentes componentes do currículo formativo (Garcia, 1999). 

A PES está integrada no segundo ciclo de estudos do ensino superior, mais concretamente 

no Mestrado em Educação Pré-Escolar e Ensino do 1ºCEB, tendo por base o Processo de Bolonha, 

disposto no Decreto-Lei 107/2008 de 25 de junho. Este Mestrado surge no âmbito do Decreto-

Lei 43/2007 de 22 de fevereiro, que aprova o regime jurídico da habilitação profissional para a 

docência na educação pré-escolar e nos ensinos básico e secundário, concedendo uma maior 

abrangência nos domínios na habilitação para a docência, podendo haver uma habilitação 

conjunta de dois ciclos de ensino, como por exemplo para a educação pré-escolar e para o ensino 

do 1ºCEB.  

A PES promove a aquisição de aprendizagens, que nos fortalecem como futuros 

educadores/professores, tais como:  

 
 Observar, conhecer e refletir sobre os comportamentos do grupo/turma;  

 Recolher informações sobre os estabelecimentos de ensino;  

 Aplicar aprendizagens adquiridas nas restantes unidades curriculares, em contexto sala 

de atividades/aula;  

 Planificar todas as atividades/aulas, de acordo com os currículos;  

 Refletir e avaliar as atividades realizadas; 

 Promover práticas pedagógicas fundamentadas, com o intuito de melhorar a prática 

docente;  

 Construir materiais e aplicar estratégias de forma a promover aprendizagens 

significativas;  

 Organizar os dossiês de estágio da PES I e II;  

 Realizar e defender em ato público o relatório final da PES.  
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Neste âmbito, a PES é considerada um processo de aprendizagem essencial e 

imprescindível, pois permite ao educando enfrentar desafios para uma prática futura mais profícua 

e eficaz, tendo assim a oportunidade de interligar a teoria e a prática, e conhecer a realidade 

educativa, implicando consequentemente responsabilidade nas ações desenvolvidas, assiduidade, 

autonomia na realização das atividades de planificar e de prever os resultados.   

Esta unidade curricular apresenta objetivos como articular a teoria e prática, pondo em 

prática conhecimentos e capacidades que se foram adquirindo na teoria, e contactar com a 

realidade das escolas, tornando-se numa experiência e preparação para a vida profissional. Neste 

sentido, Alarcão e Tavares (2005, p. 23) afirmam que o estágio serve para o desenvolvimento de 

competências e de destrezas na área específica da sua profissão. Para além disso, a PES permite 

reconhecer a planificação como instrumento fundamental para a organização o processo de ensino 

e aprendizagem. Nesta sequência, o período de observação assume um papel crucial na medida 

em que, antes de um educador passar à prática, é necessário e crucial efetuar momentos de 

observação, refletindo sobre as crianças e os seus comportamentos, além das suas 

individualidades e adaptando os objetivos e estratégias ao grupo/turma. Segundo as O.C.E.P.E. 

(1997, p. 25), 

é essencial observar cada criança e o grupo, conhecer as suas capacidades, interesses e 
dificuldades, recolher as informações sobre o contexto familiar e o meio em que as 
crianças vivem, pois são práticas necessárias para compreender melhor as 
características das crianças e adequar o processo educativo às suas necessidades.   

 
O processo de observação torna-se assim uma técnica muito flexível e abrangente, na 

medida em que permite ao observador recolher uma diversidade de informações, acerca de vários 

sujeitos e ocorrências, que sucedem ao longo das atividades letivas. Estas circunstâncias devem 

contribuir para que o processo de observação seja cuidadosamente estruturado e planeado, 

permitindo ao observador a recolha de evidências significativas que garantam a qualidade da sua 

análise e interpretação. 

Neste âmbito, pode concluir-se que, dada a importância da observação na regulação do 

processo educativo, esta deverá situar-se no cerne das interrogações acerca da formação 

sistemática em que o educador/professor se encontra envolvido, constituindo-se assim uma das 

suas dimensões fundamentais. Daí a importância do educador observar as crianças, antes de passar 

à prática pedagógica, pois o professor deve observar as crianças enquanto grupo, tendo sempre 

em conta as particularidades de cada um numa prática inclusiva de atenção à diversidade 

(Arends, 1995, p. 87). 

Assim sendo, o plano de aula representa o ponto de partida e união entre o conteúdo 

programático e teórico e a realidade do grupo, permitindo o desenvolvimento das suas 

capacidades, habilidades e os conhecimentos das crianças.  

Desta forma, de acordo com Tavares & Tavares (2005, p. 158), a planificação constitui:  

uma actividade que consiste em definir e sequenciar os objectivos do nosso ensino e da 
aprendizagem dos nossos alunos, determinar processos para avaliar se eles foram 
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conseguidos, prever algumas estratégias de ensino/aprendizagem e selecionar materiais 
auxiliares.  

 

É, pois um instrumento essencial que permite organizar o dia em diferentes momentos, 

estipulando o tempo, designando os conteúdos, as competências e os descritores de desempenho. 

Após a observação, tornou-se necessário e importante planear todo o processo educativo, de 

acordo com o que conhecíamos do grupo, porque é a partir da planificação que se promove um 

ambiente estimulante para que as crianças se desenvolvam e consigam realizar aprendizagens 

ativas, significativas e diversificadas (O.C.E.P.E, 2006).  

No final da transposição da planificação para a prática surge o momento da reflexão, 

associado ao pensar e repensar de como se lida com os problemas ocorridos na prática. A reflexão 

tem um caráter imprescindível na prática pedagógica, na medida em que permite questionar e 

interrogar acerca das metodologias e das estratégias utilizadas. A reflexão torna-se, assim fulcral, 

pois contribui para o desenvolvimento, o aperfeiçoamento, ou até mesmo uma mudança nas 

práticas docentes. Trata-se de um olhar retrospetivo sobre a ação e de reflexão sobre o que 

aconteceu, o que se observou e o que significou, tendo como finalidade perspetivar novas práticas 

educativas e permitindo compreender melhor os acontecimentos que ocorrem na nossa ação 

educativa, encontrar soluções para eventuais problemas nas práticas futuras. 

Assim, no decorrer da PES, houve uma evolução e adaptação de estratégias de ensino e 

aprendizagem, valorizando este processo e a importância da individualização do mesmo. 

À medida que fomos conhecendo a turma e cada criança, adaptámos os objetivos e 

atividades ao ritmo de aprendizagem dos mesmos. 

Seguidamente, realizamos uma síntese crítica e reflexiva, incidindo nas experiências de 

aprendizagem na Educação Pré-Escolar e no Ensino de 1º CEB e dando a conhecer o nosso 

trabalho ao longo da Prática de Ensino Supervisionada.  

 

 

2. Contexto institucional e funcional       
 

A PES é determinante na formação de educadores e professores, sendo deste modo, um 

momento de aprendizagem e socialização, na qual, enquanto alunos, aprendemos a comportarmos 

como educadores e professores responsáveis por um grupo ou turma. Nesta perspetiva, os estágios 

no pré-escolar e no 1º CEB foram realizados no âmbito da unidade curricular da PES I e II, 

inserida no Mestrado em Educação Pré-escolar e 1º CEB, incluída no Mestrado em Educação Pré-

escolar e 1° Ciclo do Ensino Básico lecionado na ESECD, do IPG Como referimos, anteriormente 

as instituições, ambas pertencentes ao AEAA, em que decorreram a PES I e II foram 

respetivamente, o JI das Lameirinhas, sob orientação da educadora Amélia Grilo e supervisão da 

Professora Doutora Filomena Velho e a Escola Básica do Espírito Santo, sob o acompanhamento 
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do docente cooperante Joaquim Emanuel e supervisionada pela Professora Doutora Urbana 

Bolota Cordeiro. 

 
 

 

3. Experiências de ensino e aprendizagem 
 

 
Como todos sabemos, educar crianças e alunos não é somente debitar informações e 

conteúdos, mas é sobretudo e também necessário guiá-los para a sua vida escolar e pessoal, 

tornando-os autónomos e capazes para viverem em sociedade. Para tal, é necessário que o 

educador detenha boas competências e preparação profissional adequada.  

A formação dos professores e educadores é, assim, a base crucial para a existência de bons 

profissionais, sendo, a PES uma fase essencial para a prática profissional, uma vez que para além 

de constituir uma experiência única e imprescindível, na formação de educadores/professores, é 

a base de um futuro profissional que se pretende seja reflexivo, empreendedor, investigador e 

interventivo (Pinto, 2011). 

 
Todas as aprendizagens teóricas obtidas ao longo do curso de mestrado são necessárias e 

essenciais para a nossa formação. Contudo, o estágio desenvolvido nas instituições de educação 

foi fundamental, pois (Pinto, 2011, p. 15) preconiza que a prática pedagógica é uma parte do currículo 

muito importante na formação dos futuros professores, porque permite a experiência e aplicação dos conhecimentos 

teóricos adquiridos no decorrer da formação académica. 

 

O contacto direto com a educação pré-escolar e com o 1º CEB, a partir da experiência que 

realizámos no âmbito da PES, induziu-nos a realizar uma reflexão que decorre da 

consciencialização sobre a especificidade de cada um destes níveis de educação e ensino. No 

presente capítulo, serão referenciadas e descritas as experiências de ensino e aprendizagem, que 

foram desenvolvidas no âmbito da PES na educação pré-escolar e no 1º CEB, nomeadamente no 

que se refere a planificações, tarefas, métodos utilizados, bem como aos materiais e técnicas 

utilizadas no decurso dos mesmos, de forma a garantir o sucesso educativo de todos os educandos. 
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3.1.Experiência de Ensino e Aprendizagem na Educação Pré-Escolar 

 
 
A educação pré-escolar é uma etapa na vida das crianças de extrema importância, este é o 

primeiro passo para que a criança atinja a continuidade no ensino, com a eficiência desejável. A 

personalidade destas crianças começa a consolidar-se, as atividades devem assim basear-se nas 

necessidades e interesses das mesmas. 

Como preconizam e defendem as OCEPE, sabemos que: 

A educação pré-escolar é a primeira etapa da educação básica no processo de 
educação ao longo da vida, sendo complementar da ação educativa, da família, com a 
qual deve estabelecer estreita relação, favorecendo a formação e o desenvolvimento 
equilibrado da criança, tendo em vista a sua plena inserção na sociedade como se 
autónomo, livre e solidário. (Ministério da Educação, 1997, p. 15)  

 

As crianças em idade pré-escolar, são ávidas de interesses querendo explorar, experimentar, 

perguntar, aprendendo de forma rápida. Cabe-nos a nós, como educadores, fortalecer, valorizar e 

iniciar a sistematização desses saberes e experiências proporcionando aprendizagens cada vez 

mais complexas e significativas para a criança, estimulando-a a resolver problemas e a principiar 

novas experiências de aprendizagem.  

O jardim-de-infância é sem dúvida um lugar onde as crianças brincam, mas muito mais do 

que isso é onde são educadas, onde aprendem a conviver com outras crianças e adquirem os 

valores mais importantes para a idade em questão. 

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

Lameirinhas, com um grupo de 15 crianças, com idades compreendidas entre 4 e os 5 anos, entre 

o dia 6 de outubro de 2014 e o dia 28 de janeiro de 2015, com a supervisão da docente Filomena 

Velho e tendo como docente cooperante, a Educadora Amélia Grilo. 

Numa primeira etapa do estágio, foi realizada a observação do grupo e dos espaços 

(instituição e sala), passando posteriormente para o planeamento das atividades, pois como é 

defendido nas OCEPE a observação constitui, deste modo a base do planeamento e da avaliação, 

servindo de suporte à intencionalidade do processo educativo (Silva, 2007, p. 26). 

As atividades desenvolvidas iniciaram-se sempre através de um diálogo, onde a cooperação 

do grupo foi fundamental, promovendo-se interações positivas, tendo em conta os interesses e as 

dificuldades das crianças. Procurando que a ação educativa fosse sustentada em algumas 

conceptualizações da pedagogia de participação, foram também considerados alguns princípios 

pedagógicos enunciados nos diferentes modelos curriculares, como o High Scope, o Movimento 

da Escola Moderna e o Reggio Emilia (Hohmann e Weikart, 2009; Niza, 2009; Malaguzzi, 2008), 

que se enquadram numa perspetiva socioconstrutivista de aprendizagem e do desenvolvimento 

humano. Considerando que é através de uma aprendizagem ativa que as crianças se desenvolvem 

de forma mais significativa, torna-se fulcral ter em conta o ambiente onde estas estão inseridas, 



Relatório da Prática de Ensino Supervisionada 
 

46 
 

pois como alerta Bronfenbrenner (2002), tanto pode influenciar positiva como negativamente o 

desenvolvimento da criança. 

Neste nível de ensino, de caráter lúdico, tivemos em consideração a vertente saber-fazer, 

que assume lugar de destaque, primordial, em simultâneo com as vertentes saber-ser e saber-estar, 

consideradas também relevantes no processo de avaliação do ensino e aprendizagem. 

Segundo as OCEPE (Ministério da Educação, 2007, p. 7), é essencial e imprescindível, 

avaliar o processo e os efeitos, implica tomar consciência da ação para adequr o processo 

educativo às necessidades das crianças e do grupo e à sua evolução.  

A avaliação das atividades desenvolvidas incidiu, sobretudo na avaliação direta e indireta. 

 

Relativamente aos recursos utilizados estes foram ao encontro das estratégias/metodologias 

ativas a promover na prática e tendo sempre em atenção a faixa etária do grupo, foram sempre de 

cariz motivador e diversificado. As atividades e estratégias a realizar propunham situações que 

eram suficientemente interessantes e desafiadoras, sempre com um caráter lúdico, uma vez que 

nesta faixa etária, as crianças aprendem brincando, pois “nestes contextos de trabalho 

divertimento, vemos que elas aprendem, melhor e com mais gosto. 

Para Bennet (citado em Morgado, 2004) as atividades planificadas devem ser definidas, de 

forma a constituírem-se como desafios intelectualmente estimulantes, mobilizando e promovendo 

nas crianças a criatividade e a capacidade de resolução de problemas. 

Relativamente às áreas de conteúdo, estas encontram-se relacionadas com o saber 

científico, base de todos os saberes. Estas supõem a realização de atividades, na medida em que 

a criança aprende a partir da exploração do mundo que a rodeia.  

Como salientam as O.C.E.P.E. (2007, p. 48), a criança aprende a partir de acção, as áreas de 

conteúdo são mais do que áreas de actividades, pois implicam que a acção seja ocasião de descobrir relações consigo 

própria, com os outros e com os objectos, o que significa pensar e compreender, ou seja, fomenta o 

desenvolvimento sócio afetivo, motor e cognitivo. 

 
Referente à planificação neste nível de educação, esta foi desenvolvida semanalmente, 

segundo as orientações da educadora cooperante, sempre com um caráter interdisciplinar.  

Neste sentido, as diferentes áreas do saber convergiram para o tratamento de um dado tema 

ou atividade, sem que haja qualquer dependência ou hierarquização entre elas, mas antes 

colaboração e interação, visando um determinado fim (Pombo, 1994). Logo, a 

interdisciplinaridade apresentou-se sempre como prática que promoveu o cruzamento dos saberes 

disciplinares, devendo o educador procurar que a criança seja um sujeito do processo, que seja 

significativo, que lhe proporcione um ambiente favorável à imaginação, à criação, à reflexão, à 

construção do conhecimento e que lhe possibilite um prazer e uma vontade em aprender. Assim 

sendo, a interdisciplinaridade é um elo entre o entendimento das disciplinas nas suas mais variadas áreas. Sendo 
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importante, pois, abrange temáticas e conteúdos, permitindo dessa forma recursos inovadores e dinâmicos, 

onde as aprendizagens são aprofundadas (Bonatto, Barros, Gemeli, Lopes & Frison, 2012, p. 2). 

 
Neste seguimento, e como já referimos anteriormente, nas nossas regências a rotina era 

fundamental, sendo sempre cumprida, para que as crianças adquirissem a noção do desenrolar do 

tempo, pelo que, iniciávamos o dia sempre com os jogos de mesa. 

O jogo constitui um recurso para promover a articulação de conteúdos. Na prática 

pedagógica os educadores utilizam diferentes estratégias, para atingir o desenvolvimento e 

concretizar aprendizagens. O uso de jogos é crucial para as crianças, visto que elas aprendem 

brincando. 

Na educação pré-escolar, não existe um currículo formal, mas Orientações Curriculares 

para a Educação Pré-Escolar (OCEPE), que auxiliam o educador na organização da sua 

intervenção educativa. 

As OCEPE definem objetivos inerentes às seguintes áreas: formação pessoal e social, 

expressão e comunicação, que envolve os domínios de quatro expressões: motora, musical, 

plástica e dramática, domínio oral e abordagem à escrita e, por último, a área do conhecimento 

do mundo (Ministério da Educação, 1997). Procurando, assim, aplicar as OCEPE, a educação 

pré-escolar torna-se o primeiro contacto da criança com um sistema educativo, que visa o seu 

desenvolvimento, não apenas no que respeita a aspetos intelectuais e lógicos da sua personalidade, 

mas também a desenvolver domínios ao nível da vida física, intelectual, afetiva, moral, artística 

e social (Mialaret, 1975). O facto de o educador seguir um documento orientador obriga a que se 

crie um ambiente educativo adequado. 

Neste âmbito, procurámos trabalhar as áreas de conteúdo, contempladas nas OCEPE de 

forma articulada, numa perspetiva holística e de interdisciplinaridade, tendo sempre o cuidado de 

fazer um encadeamento das atividades, para que existisse um fio condutor na sua realização 

De acordo com as OCEPE (1997, p. 45), salientamos que: 

o domínio das diferentes formas de expressão implica diversificar as situações e 

experiências de aprendizagem, de modo a que a criança vá dominando e utilizando o seu 

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

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

 
 

Neste contexto, salientamos que as áreas de conteúdo das OCEPE pretendem ajudar a 

pensar e a organizar o trabalho do educador, com o objetivo de que as crianças vivenciem diversas 

situações de aprendizagem. Assim, reiteramos que têm como finalidade essencial, proporcionar 

condições favoráveis à aprendizagem das crianças, ajudando ainda o educador a planear processos 

e estratégias e formas de progressão, de modo a garantir o sucesso escolar. 

Consideramos pertinente apresentar um esquema (fig.29), relativo às áreas de conteúdo 

organizadas, para uma melhor visualização e compreensão das mesmas, explicando de forma 
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sucinta, o que contempla cada uma delas e qual o seu papel na orientação e na planificação das 

atividades tendo em conta o desenvolvimento e aprendizagem da criança. esse mesmo sucesso. 

Figura 29- Áreas de conteúdo contempladas pelas OCEPE (Ministério da Educação, 1997) 
Fonte- Própria, com base nas OCEPE 

 

Neste sentido, com a articulação das diferentes áreas de conteúdo, o educador promove o 

desenvolvimento de um processo de aprendizagens flexível, partindo de uma área ou domínio 

para chegar a todas as outras. 

 

3.1.1. A Área de Formação Pessoal e Social  
No que concerne à área de Formação Pessoal e Social, o ME (2009, p. 51) reitera que esta 

é uma área transversal, dado que todas as componentes curriculares deverão contribuir para promover nos alunos 

atitudes e valores que lhes permitam tornarem-se cidadãos conscientes e solidários, capacitando-os para a resolução 

de problemas da vida (...), deve favorecer a formação da criança, tendo em vista a sua plena inserção na sociedade 

ser autónomo, livre e solidário.  

 

Nesta perspetiva, o objetivo primordial na abordagem desta área prende-se com o facto de 

estimular as crianças para a sua interação com o mundo que as rodeia, bem como respeitar e 

adquirir valores essenciais para as relações com os outros, compreendendo o que é o certo e 

errado.  

Nesta área, durante as atividades (apêndice 1), fomentamos sempre os valores, o espírito 

crítico, a autonomia da criança e do grupo, o saber-fazer, o respeito e o cumprimento de regras, a 

capacidade de resolução de problemas, entre outros, que estiveram sempre subjacentes a todas as 

áreas abordadas, como também ao longo de toda a intervenção. Assim, tentamos como futura 

educadora desenvolver e promover, atitudes que permitam às crianças tornarem-se cidadãos 

conscientes, tendo em vista a sua plena inserção na sociedade. 
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3.1.2. O Domínio das Expressões  

 
Na educação pré-escolar domínio das expressões esta bastante presente, pois estas dão 

maior liberdade às crianças para se expressarem. A expressão motora, dramática, plástica e 

musical, englobam o conjunto das diferentes formas de expressão. Implicam diversificar as 

situações e experiências de aprendizagem de modo a que a criança vá dominando e utilizando o 

seu corpo, contactando com diferentes materiais que poderá explorar, manipular e transformar de 

forma a tomar consciência de si própria na relação com os outros e com os objetos (Ministério da 

Educação, 1997). 

As formas de expressão, posteriormente abordadas, são meios de comunicação que 

estimulam a sensibilização estética apurada e exigem o progressivo domínio de instrumentos e 

técnicas, que pressupõem a intervenção do educador. Ao longo de todo o nosso estágio curricular 

as expressões estiveram sempre presentes em praticamente todos os dias de atividades. Usar as 

expressões para ensinar crianças é ensinar de forma lúdica, divertida e a brincar, tal como esta 

apreciam. 

 

3.1.2.1. A Expressão Motora 

 
O domínio da expressão motora, procura favorecer o domínio progressivo do próprio corpo, 

nomeadamente ao nível da motricidade global e da motricidade fina. No que respeita à 

motricidade global, a criança conhece diferentes formas de utilizar e de sentir o corpo, 

controlando voluntariamente diferentes movimentos. 

O corpo que a criança vai progressivamente dominando, desde o nascimento e de cujas 
potencialidades vai tomando consciência, constitui o instrumento de relação com o 
mundo e o fundamento de todo o processo de desenvolvimento e aprendizagem (ME, 
2009, p. 58). 

 

Assim, no decorrer da PES, proporcionamos às crianças o desenvolvimento de diversas 

brincadeiras, nos diferentes espaços da sala de atividades, no salão polivalente e no exterior da 

instituição, onde tinham liberdade para correr, saltar e se movimentar, em jogos e brincadeira. 

Ao longo deste período, demos também especial importância à manipulação de diversos 

objetos, possibilitando o desenvolvimento da motricidade fina. Uma das atividades desenvolvidas 

durante a PES, que consideramos mais profícua foi a concretização de alguns jogos tradicionais 

tais como o jogo das cadeiras, o jogo das latas e do rebuçado escondido, como podemos observar 

na (fig. 30).  
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Para tal suscitamos às crianças a oportunidade de manipularem e experimentarem diversos 

objetos, realizando trabalhos de picotagem e recorte utilizando as tesouras. Esta última atividade 

foi muito importante e como, nesta idade as crianças ainda não possuem um bom manejamento 

da tesoura, o uso e manipulação da mesma, em segurança, foi fundamental para aperfeiçoarem o 

uso adequado deste objeto. 

A planificação exemplificativa, que apresentamos, diz respeito à última semana de 

regência, onde dedicamos o último dia a atividades nas quais promovemos o convívio entre os 

dois grupos (apêndice 2).  

 

3.1.2.2. A Expressão Dramática 

 
A expressão dramática é um dos meios mais valiosos e completos de educação. A 

amplitude da sua ação abrange quase todos os aspetos importantes do desenvolvimento da criança 

e a grande diversificação de formas que pode tomar, podendo ser regulada conforme os objetivos, 

as idades e os meios de que se dispõe, tornam-na por excelência a principal forma de actividade 

educativa (Sousa, 2003, p. 33). Neste sentido, a expressão dramática é uma prática educativa que 

põe em ação a totalidade da criança/pessoa, favorecendo, através de atividades lúdicas, uma 

aprendizagem transversal (cognitiva, afetiva, sensorial, motora e estética). 

Neste âmbito, a Expressão Dramática, é um meio de descoberta de si e do outro, de 

afirmação de si próprio na relação com o outro, correspondendo a uma forma de se apropriar a 

situações sociais.  

O jogo dramático nestas faixas etárias é uma atividade natural. Este constitui uma educação 

por e pela ação, contribuindo assim para o desenvolvimento integral da criança, permitindo-lhe, 

através do desempenho de papéis e situações, a estruturação do seu Eu, e por conseguinte da sua 

personalidade. A Expressão Dramática integra todos os recursos expressivos do Homem, por isso, 

é também o apoio de junção de todas as áreas do saber. De acordo com Hélène Beauchamps 

(1997, p. 1), o jogo dramático é um meio pedagógico adequado para fazê-la nascer e evolui, 

permitindo que ela aprenda a trabalhar em equipa.  

 

Figura 30: Jogo tradicional (cadeiras) 
Fonte: Própria 
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Neste domínio, destacamos a planificação (apêndice 3), referente aos ensaios para a festa 

de Natal, relativamente à peça de teatro, D. Inês e D. Pedro (fig. 31), retirado do livro Mãos no 

chão e pés no ar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2.3. A Expressão Plástica 

 
A expressão plástica é, normalmente, uma das mais utilizadas com as crianças em idade 

pré-escolar, como tal, podemos referir que esta foi realmente das mais exploradas ao longo da 

PES I, uma vez que a criança cria e recria formas expressivas, integrando a percepção, 

imaginação, reflexão e sensibilidade (Gonçalves, 2006, p. 66).  

Neste contexto, afirmamos que a exploração da expressão plástica se torna fundamental no 

desenvolvimento da expressão pessoal, social e cultural, influenciando a forma de aprender e 

comunicar, contribuindo para o desenvolvimento integral da criança com a aquisição de novas 

práticas educacionais e estimulando ainda a relação com os outros. Assim, a expressão plástica 

torna-se um momento de liberdade e vivência lúdica, propício para cada criança desenvolver a 

sua personalidade de forma crítica e autónoma.  

Este domínio possui uma dimensão lúdica, mas também educativa. As crianças exploram 

espontaneamente diversos materiais e instrumentos de expressão plástica, divertindo-se, mas 

também aprendendo a trabalhar com eles e a expressar-se. A manipulação e a experiência com os 

materiais, com as formas e com as cores permitem que, a partir de descobertas sensoriais, as 

crianças desenvolvam formas pessoais de expressar o seu mundo interior e de representar a 

realidade.  

De seguida, apresentamos a planificação referente ao Dia de Reis (apêndice 4), em que as 

crianças manipularam diversos materiais e técnicas de expressão plástica (fig. 32). 

 

  

Figura 31: Peça de Teatro, “ D. Inês e D. Pedro” 
Fonte: Própria 
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 Figura 32: Diversas técnicas de Expressão Plástica   

Fonte: Própria 

 

Este meio de comunicação é capaz de levar a criança a reproduzir, num suporte material, 

as ideias que idealiza. Nas diferentes e diversificadas atividades realizadas, neste âmbito, fizeram-

se registos, individuais e em grupo, de todos os conteúdos abordados, com recurso ao desenho, à 

pintura e à colagem. Esta área contribui nitidamente para o desenvolvimento da motricidade fina, 

que está também, intimamente ligada ao domínio da expressão motora, sendo estas indissociáveis. 

Ao longo da PES I, explorámos diferentes técnicas de expressão plástica, como o desenho, técnica 

mais frequente; a pintura a rasgagem; o recorte; a colagem, entre outras. Para isso, foi necessária 

a existência de regras, como o cuidado com os materiais e a sua correta arrumação e o respeito 

pelo trabalho do outro, promovendo uma boa interação entre o grupo. 

 

 

3.1.2.4. A Expressão Musical 

 
A música é um dos instrumentos mais valiosos do processo de ensino e aprendizagem, uma 

vez que leva as crianças a aumentarem o seu interesse pela aprendizagem, facilita a assimilação, 

desenvolve ritmos, torna a aprendizagem significativa, melhora a interação e a confiança de cada 

criança, estimula o desenvolvimento corporal e amplia as experiências sensoriais, afetivas e 

intelectuais. Consequentemente, embora a área de Expressão Musical fosse lecionada por um 

docente que se deslocava à instituição, várias vezes recorremos a ela como motivação inicial ou 

continuada, visando imprimir mais ânimo e alegria ao processo de ensino e aprendizagem. 

De acordo com o ME (2009, p. 63), a expressão musical assenta num trabalho de 

exploração de sons e ritmos, que a criança produz e explora espontaneamente que vai 

aprendendo a identificar e a produzir, ajudando-a no seu desenvolvimento. 

Esta área constitui um excelente meio de desenvolvimento do ser humano a diferentes 

níveis, nomeadamente o motor, o afetivo e também o cognitivo. Por um lado, a música impele ao 

movimento, ao ritmo e, por outro, desencadeia uma panóplia de sentimentos a quem a escuta. 
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Finalmente ao nível da vertente cognitiva, a música ao ser escutada e tocada, pode constituir 

uma fonte de análise, raciocínio e criatividade. 

A presença da música na vida dos seres humanos é imprescindível. Ela tem acompanhado 

a história da humanidade, ao longo dos tempos, exercendo as mais diferentes funções. Devemos 

ter em consideração que toda a aprendizagem e a aprendizagem da música não é exceção, começa 

pelo ouvido e não pelos olhos, mas muitas das vezes os docentes começam pelos olhos, pois 

muitos alunos entram na escola sem a devida preparação para aprender a escutar.  

 

 

3.1.3. O Domínio da linguagem oral e a abordagem da escrita 

 

O domínio da linguagem oral e a abordagem à escrita assume uma importância 

fundamental, na medida em que a valorização do ensino da língua portuguesa como matriz de 

identidade e suporte de aquisições múltiplas faz parte integrante dos princípios da Organização 

Curricular do Ensino Básico e Secundário (OCEPE, 2009, p. 66). Nesta perspetiva, a linguagem 

permite à criança expressar e exteriorizar sentimentos, vivências, ideias e opiniões, mas é a partir 

dela que aprende também a saber ouvir, a respeitar os outros e a conhecer o mundo que a rodeia. 

Sim-Sim, Silva e Nunes (2008, p. 11) referem que adquirir e desenvolver a linguagem implica 

muito mais do que aprender palavras novas, ser capaz de produzir todos os sons da língua, ou de 

compreender e fazer uso das regras gramaticais. Assim, é necessário que o ambiente seja 

estimulante, rico em vivências e experiências não podendo o educador esquecer que a criança 

assimila as regras linguísticas da sua comunidade, construindo o seu próprio conhecimento acerca 

dela.  

É através da interação comunicativa que as crianças vão interiorizando as regras 

linguísticas, sendo esta interação determinante no processo de desenvolvimento da linguagem. 

Este clima de comunicação foi suscitado ao longo de toda a nossa Prática de Ensino 

Supervisionada, porque permitiu à criança, não só melhor a sua dicção, como também 

desenvolver o vocabulário, produzindo frases mais complexas e corretas. A leitura de livros, 

adivinhas, lengalengas, canções e dramatização através de fantoches, utilizada como motivação 

inicial, permitindo captar a atenção das crianças para as atividades a desenvolver, realizando-se 

em simultâneo diversas questões, para promover a interação comunicativa entre o grupo. Nesta 

área, salientamos a planificação com o tema “Halloween” (apêndice 5), através de um teatro de 

fantoches, com o qual fomentamos a aquisição de vocabulário novo, o brincar com a sonoridade 

das palavras, a comunicação oral, o substituir a palavra pela imagem e o registo do teatro de 

fantoches, através da sequencialidade de ações (fig. 33).   
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No que concerne à linguagem escrita, a criança, desde muito pequena, sabe distinguir a 

escrita do desenho e, mais tarde, imitar a escrita. O contacto precoce com utilizadores da escrita 

permite às crianças a compreensão de que a diversos tipos de suporte, correspondem diferentes 

conteúdos de escrita.  

Assim, durante a nossa PES I as crianças tinham diariamente contacto com a escrita, visto 

que procediam sempre à identificação dos seus registos com o nome, marcavam as presenças, 

algumas das vezes identificam as personagens dos seus desenhos, em que ensinávamos como se 

escrevia e eles copiavam.  

A Linguagem Escrita antes do ensino formal tem uma importância decisiva na 

aprendizagem da leitura e da escrita quando as crianças chegam à escola, uma vez que a 

aprendizagem da língua escrita não deve, pois, ser considerada como uma aprendizagem 

autónoma em relação à da linguagem oral, mas sim como um prolongamento das aquisições 

desta na aquisição daquela (Pereira & Azevedo, 2005, 

p.19).  

Nesta área referimos a planificação sobre o conteúdo 

“Família” (apêndice 6), onde primeiramente questionamos o 

significado da palavra, seguidamente exploramos a temática 

e posteriormente realizamos a atividade da árvore 

genealógica, na qual as crianças tinham que identificar os 

laços familiares (fig. 34). Com esta atividade fomentamos na 

criança a grafia, como também a familiarização com as letras 

do alfabeto.  

 

 Figura 33: Atividade domínio da linguagem oral 

 Fonte: Própria 

  Figura 34: Atividade de abordagem à escrita  
  Fonte: Própria 
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3.1.4. O Domínio da matemática 

 
No nível do domínio da matemática, as OCEPE (2009, p. 73) preconizam que o educador 

deve partir de situações do quotidiano para apoiar o desenvolvimento do pensamento lógico-

matemático, sendo que a construção de noções matemáticas fundamenta-se nas vivências do 

espaço e do tempo. 

As crianças vão espontaneamente construindo noções matemáticas, a partir das vivências 

do dia-a-dia. É fundamental que o desenvolvimento matemático na criança ocorra precocemente, 

pois leva à construção da mentalidade, da personalidade e de aprendizagens. A qualidade dessas 

experiências poderá estar dependente do sucesso de aprendizagens futuras que cada criança terá 

de realizar. 

 A Matemática está subjacente nas rotinas do dia-a-dia, da sala de atividades, 

nomeadamente, por exemplo, através do calendário mensal, do registo das presenças, sentido de 

número e organização de dados e dos diversos jogos. O ensino da matemática deve estar 

relacionado com a realidade em que o grupo está inserido, com as suas experiências e os seus 

interesses. A utilização de materiais manipuláveis facilita a aprendizagem.  

Segundo Tenreiro-Vieira (2010, p. 6), a matemática é, cada vez mais, uma ferramenta útil 

para todos num mundo imerso em números e marcado por múltiplas representações matemáticas, 

facto que reforça a ideia de que a matemática é uma área que deve integrar a formação de todos, 

uma vez que esta trará benefícios ao quotidiano de um indivíduo. 

Neste âmbito, apresentamos a planificação referente ao sentido de número e ao estabelecer 

relações entre os elementos de um conjunto; classificar, seriar e ordenar (apêndice 7).  

Nesta atividade as crianças tinham de agir, manipular, concretizar e experimentar, 

formando conjuntos e seguidamente seriando do maior para o menor e vice-versa e ordenando 

(primeiro, segundo, terceiro, etc.), (fig.35).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 35: Domínio da matemática            
Fonte: Própria 
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Em relação a este domínio, promovemos inúmeras atividades relacionadas com o sentido 

do número, contagens, ordenações, seriações, formação de conjuntos e sequências. 

A educação pré-escolar é, assim, fundamental para iniciar os conceitos bases da 

matemática, para que as crianças comecem a ter noção de determinadas situações matemáticas do 

dia-a-dia, tal como as horas, o dinheiro e pequenas contagens.  

Segundo Costa (1988, citado por Caldeira, 2009, p. 62), é no pré-escolar que a criança 

forma os conceitos matemáticos básicos, ou seja, aqueles que são fundamentais para o trabalho 

posterior com números, medidas e geometria. Desta forma, o ensino da matemática no JI assume 

um papel predominante para o desenvolvimento dos conceitos mais abstratos na criança. 

No decorrer da PES I e no que concerne à abordagem deste domínio, foi sempre incentivado 

o gosto pela matemática de uma forma natural e divertida quer através de jogos, quer através de 

brincadeiras, ou seja, em momentos que surgiam de forma espontânea, com o intuito de 

aprofundar noções matemáticas, pois a diversidade de materiais para desenvolver as noções 

matemáticas através de diferentes meios e processos, constitui um estímulo para a aprendizagem 

da matemática (Ministério da Educação, 1997, p. 76). 

 

 

3.1.5. A Área do conhecimento do Mundo 

 
No que concerne a esta área, sabemos que os seres humanos desenvolvem-se e aprendem, 

através da interação com o meio que os rodeia. Segundo as OCEPE (2009, p. 79) todas as áreas 

de conteúdo constituem, de certo modo, formas de conhecimento do mundo. Assim, as ciências 

podem complementar outras áreas do currículo, proporcionando uma base para argumentar e 

especular, permitindo o desenvolvimento da linguagem, através da realização de experiências 

concretas do mundo que as rodeia. 

É de salientar que o educador nunca pode esquecer os conhecimentos prévios que as 

crianças têm, devendo partir deles para a introdução ou aprofundar de conceitos, ou seja, tomar 

como ponto de partida o que as crianças sabem, pressupõe que também esses saberes deverão 

ser tidos em conta (OCEPE, 2009, p. 80).  

Esta área relaciona-se com o estudo do meio no 1º CEB e é uma forma de sensibilização às 

ciências, como a biologia, a física, a química, a meteorologia, a geografia, a geologia e a história, 

promovendo, de igual forma, uma educação para a saúde e educação ambiental. 

Nesta área salientamos uma planificação, no âmbito das atividades experimentais (apêndice 

8), nestas atividades partimos sempre da questão-problema, explorando as conceções prévias das 

crianças. 
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A atividade que realizamos consistiu na flutuação ou não 

flutuação de diversos objetos. Finalizada a experiência, cada 

criança, assinalou na ficha os objetos que flutuaram ou não 

flutuaram na experiência (fig. 36). Com esta área pretende-se que a 

criança adquira aprendizagens pertinentes, mesmo que não domine 

inteiramente os conteúdos, introduza diferentes domínios 

científicos, despertar a curiosidade e o desejo de aprender.  

No decorrer da etapa no jardim-de-infância, foram desenvolvidas 

com as crianças diversas experiências de aprendizagem, tentando 

sempre trabalhar as diversas áreas de conteúdo das OCEPE e das 

Metas de Aprendizagem. A maioria dessas experiências de 

aprendizagem teve por base o projeto curricular de escola 

Crescer...para Ser. 

 

Todas as experiências de aprendizagem foram planificadas de forma integrada, embora 

inicialmente surgisse muita dificuldade na articulação entre áreas e também na adaptação das 

experiências de aprendizagem à idade das crianças, existindo, muitas vezes, o receio de que estas 

não conseguissem realizar as tarefas propostas. Segundo Silva (1997, p. 27) o educador deve (...) 

tomar consciência da acção para adequar o processo educativo às necessidades das crianças e do 

grupo e à sua evolução. 

Refletindo agora um pouco sobre a experiencia tida no pré-escolar (PES I) podemos 

concluir que nas atividades desenvolvidas, procurámos que existisse interação entre as 

aprendizagens, associando sempre o lúdico e o conhecimento, recorrendo quase sempre à 

utilização de exemplos do quotidiano e possibilitando a participação direta das crianças que 

aceitaram e valorizaram mais as aprendizagens, uma vez que estas decorriam das suas vivências. 

Ao longo deste período, pode constatar-se que há uma série de aspetos essenciais e cruciais 

para alcançar sucesso no processo de desenvolvimento da criança, como: o meio, as condições da 

escola, o espaço da sala, o conhecer as crianças e criar uma boa relação pedagógica entre 

educador-criança e educador-estagiário.  

Nesta fase da PES, concluímos que o papel do educador no desenvolvimento cognitivo e 

social das crianças é fundamental. Planear e desenvolver atividades adequadas ao grupo e a cada 

criança individualmente permite-nos ajudá-las a alcançar o sucesso pretendido. 

Em síntese, julgo que o período de estágio foi um momento único e inesquecível, que 

marcou a minha vida, que me enriqueceu e me proporcionou novas orientações sobre a prática 

docente, possibilitando-me a adoção de atitudes e competências para me tornar uma boa 

profissional. 

 

Figura 36: Área do conhecimento do Mundo          

Fonte: Própria 
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3.2. Reflexão final da PES I no Jardim-de-Infância  

 
Refletindo agora um pouco sobre a experiencia tida no pré-escolar (PES I) podemos 

concluir que nas atividades desenvolvidas, procurámos que existisse interação entre as 

aprendizagens, associando sempre o lúdico e o conhecimento, recorrendo quase sempre à 

utilização de exemplos do quotidiano e possibilitando a participação direta das crianças que 

aceitaram e valorizaram mais as aprendizagens, uma vez que estas decorriam das suas vivências. 

Ao longo de toda a prática a observação do grupo, das suas atitudes e de cada criança, foi 

de extrema importância para nos apercebermos das suas evoluções. Valorizar as crianças, felicitá-

las pelo seu sucesso é motivador para que estas se sintam interessadas e preocupadas em aprender. 

Com o término deste estágio, salientamos que foi muito gratificante e compensador, para 

nós toda a experiência vivida e partilhada, com o grupo fantástico de crianças, pois todas as 

atividades que promovemos e as crianças realizaram contribuíram para o enriquecimento da nossa 

formação pessoal e profissional, como futuras educadoras.  

Assim, acentuamos que, para desenvolver o nosso conhecimento e podermos ajudar as 

crianças a efetuarem aprendizagens por descoberta significativa, foi essencial explorar, 

aprofundar e elucidar as temáticas abordadas, ao longo dos dias, pois não basta transmitir 

conteúdos, é fundamental explorá-los devida e adequadamente, para que sejam interiorizados. 

Neste contexto, houve uma partilha de experiências pedagógicas com a cooperante, Amélia 

Grilo, que nos ajudou sempre que precisámos e partilhou connosco o seu ponto de vista, bem 

como os seus conhecimentos.  

Na nossa perspetiva, um educador empenhado, paciente, afetuoso, que incentiva, que ajuda, 

e que mostra ter uma atitude cooperante, desperta nas crianças o gosto pela aprendizagem. Pelo 

contrário, um educador autoritário, desinteressado e pouco afetuoso, suscita nas crianças um 

sentimento de desmotivação, levando-as a desinteressarem-se pela aprendizagem. 

As atividades realizadas partiram sempre dos conhecimentos que cada criança já possuía, 

tendo sempre o intuito de os consolidarmos e os tornarmos, cada vez mais complexos, de uma 

forma lúdica e motivadora.  

As planificações foram realizadas de acordo com as OCEPE, contudo, as atividades foram 

pensadas, tendo sempre em conta o grupo de crianças a quem se dirigiam, para que as 

aprendizagens fossem alcançadas com sucesso. Foram várias as vezes em que as planificações 

foram alteradas, uma vez que, na educação pré-escolar, é importante que o educador tenha em 

atenção as iniciativas das crianças e responda, sempre que possível, à sua curiosidade, devendo 

considerar-se as planificações como orientadoras do educador no seu processos de ensino. 

Naturalmente, nem sempre conseguimos cativar toda a atenção das crianças, dado que 

inicialmente ainda tínhamos pouca experiência, contudo, ao longo das semanas de estágio este 

problema foi diminuindo, paulatinamente, pois aos poucos íamos desenvolvendo também as 
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nossas competências como estagiários, através da experiência e do hábito, mas também da ajuda 

que a educadora cooperante nos facultava. Assim, referimos que, com o decorrer das semanas de 

PES I, íamos estando cada vez mais preparados para encarar e vencer as dificuldades com que 

nos deparávamos e com as que eventualmente poderiam surgir. 

 

 

3.3.  Experiência de Ensino e Aprendizagem no 1º CEB  

  
No 1º Ciclo do Ensino Básico, não se pretende única e simplesmente que os alunos 

adquiram conhecimentos, é fundamental promover a compreensão dos mesmos, de forma a 

tornarem-se úteis, tanto na vida escolar, como na vida pessoal. Valorizando as diferentes 

dimensões do saber, a escola é um meio de extrema importância, onde os alunos se desenvolvem 

como cidadãos ativos, intervenientes, autónomos, solidários e livres na sociedade em que estão 

inseridos. Sabemos de acordo com o ME (2004, p. 11) que: 

o ensino básico constitui-se como a etapa da escolaridade em que se concretiza, de forma 
mais ampla, o princípio democrático que informa todo o sistema educativo e contribui 
por sua vez, decisivamente, para aprofundar a democratização da sociedade, numa 
perspetiva de desenvolvimento e de progresso, quer promovendo a realização individual 
de todos os cidadãos, em harmonia com os valores da solidariedade social, quer 
preparando-os para uma intervenção útil e responsável na comunidade. 

 
 
A experiência da PES II, neste nível de ensino, foi realizada na Escola Básica do Espírito 

Santo, na turma de 2º ano, com crianças de idades compreendidas entre os sete e os nove anos, 

entre o dia vinte e três de fevereiro e nove de junho de 2015, sob a supervisão da docente Urbana 

Coordeiro e tendo como cooperante o docente, Joaquim Emanuel Pinto.   

Neste contexto, a observação realizou-se na primeira e segunda semana da PES II, pois 

designa então uma fase de investigação que consiste em se familiarizar com uma situação ou um 

fenómeno (Damas & Ketele, 1985, p. 12). 

Assim, foi possível analisar e refletir sobre o funcionamento das aulas, os métodos 

utilizados, como se introduz um novo conteúdo e se passa de uma área à outra, uma vez que se 

deve cumprir o horário estipulado no início do ano letivo. 

Na semana seguinte, decorreu a regência experimental, com o intuito de nos 

familiarizarmos com este nível de ensino. Esta desenvolveu-se no âmbito de todas as áreas, sendo 

apenas dividido o dia pelos dois alunos estagiários e teve um caráter prospetivo e profícuo, para 

as regências seguintes. 

Durante toda a PES II, esforçámo-nos para que os alunos construíssem competências 

específicas, conhecimentos e capacidades que contribuíssem para o seu desenvolvimento e 

sucesso escolar.  
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Consideramos, assim, fundamental que os alunos sejam capazes de enfrentar os diversos 

problemas e consigam resolvê-los, pois acreditamos que a base desta capacidade está na forma 

como o professor transmite os conteúdos. Consequentemente, predominou sempre em sala de 

aula, uma metodologia que permitisse ao aluno adquirir os conhecimentos, de forma livre, mas 

que lhe facultasse, também aplicá-los posteriormente, ou seja, incidimos na constante realização 

de atividades práticas, na participação no quadro e nos diálogos, relativos aos conteúdos 

abordados, no dia anterior, como formas de ajudar o aluno a interiorizar as matérias. Também 

tentamos adaptar os conteúdos aos interesses e caraterísticas da turma, ou seja, tivemos sempre 

presente que: 

o ensino deve estar de acordo com os interesses e a curiosidade da criança e deve ser 
significativo para ela. (…) As tarefas e o material a apresentar devem ser seleccionados 
e organizados, de tal modo que a criança sinta (…) desejo de aprender (Piaget citado por 
Tavares & Alarcão, 2005, p. 102). 

 

No decorrer da PES II, procurámos suscitar, diariamente, aos alunos um período de 

motivação inicial, pois tal como preconiza Borrás (2001, p. 190),  

a motivação do aluno e o seu interesse por saber coisas novas favorece a sua livre 
aprendizagem. Pelo contrário, a falta de motivação pessoal cria uma clara dependência 
em relação ao docente e às suas instruções para realizar as tarefas que solicita.  

 
Na planificação e regências das diferentes áreas curriculares, foi constantemente valorizada 

e concretizada a interdisciplinaridade, preconizada por Pombo (1993, p. 16), que afirma que a 

interdisciplinaridade apresenta-se como prática de ensino que promove o cruzamento de saberes 

disciplinares, que suscita o estabelecimento de pontes e articulações entre os domínios 

aparentemente afastados. Também as transferências de aprendizagens, isto é, a capacidade de 

aplicar os conhecimentos adquiridos a diferentes situações (Santos, 1977), estiveram subjacentes, 

nomeadamente na realização de jogos lúdico-didáticos.  

Para alcançar o sucesso ao longo da PES, no 1º CEB, foram utilizados recursos variados, 

de modo a facilitar a comunicação entre o professor e os alunos, indispensável para todo o 

processo de ensino e aprendizagem, comunicação multilateral e interação social.  

De acordo com o referido, ao longo da PES II, procurámos ainda, explorar atividades 

diversificadas, utilizando um vasto conjunto de materiais, tendo em conta as áreas de conteúdo 

definidas na Organização Curricular e Programas do 1º CEB, pelo Ministério da Educação (2004) 

sendo estas, a área da Língua Portuguesa, a de Matemática, de Estudo do Meio e de Expressão e 

Educação Físico-motora, Musical, Dramática e Plástica. Estas áreas devem ser desenvolvidas em 

articulação entre si porque são vertentes indissociáveis, de todo o processo educativo. 

De seguida, iremos descrever, de forma geral e sucinta as áreas curriculares trabalhadas. 
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3.3.1. A Língua Portuguesa  

 
O Português é a nossa língua materna e um elemento mediador, que permite a nossa 

identificação, a comunicação, a descoberta e a compreensão do mundo que nos rodeia. No que 

concerne a esta área disciplinar, tivemos em consideração os domínios definidos pelo ME, nos 

novos Programas de Português do Ensino Básico (2009), sendo estes a compreensão do oral, a 

expressão do oral, a leitura, a escrita e o conhecimento explícito da língua.  

Pelo seu carácter transversal, o Português constitui um saber fundador, que valida as 

aprendizagens em todas as áreas curriculares e contribui, de um modo decisivo para o sucesso 

escolar dos alunos.  

Iniciada de modo natural em ambiente familiar, a aprendizagem da língua desempenha um 

papel crucial na aquisição e no desenvolvimento de saberes que acompanharão o aluno, ao longo 

do percurso escolar e ao longo da vida (ME, 2009). A operacionalização da transversalidade da 

língua portuguesa, relaciona-se com as restantes áreas curriculares disciplinares e não 

disciplinares, no que que se refere ao desenvolvimento de competências em comunicação oral e 

escrita.  

Cabe ao professor a responsabilidade de motivar e fazer surgir nos alunos, o gosto pela 

leitura e pela escrita, incentivando-os a realizá-las de forma compreensiva e correta. Neste 

sentido, tentámos desenvolver, essencialmente, atividades que possibilitassem trocas linguísticas 

que se estabelecem numa partilha permanente de fala entre as crianças e entre as crianças e os 

adultos (ME, 2004, p. 139), através de múltiplas ocasiões de convívio com a escrita e com a 

leitura, dando aos alunos a possibilidade de escrever e de encontrar sentidos implícitos, nas suas 

tentativas de escrita. 

Assim, no que diz respeito à compreensão e expressão oral, procurámos sempre que 

possível proporcionar momentos de diálogo aos educandos, sobre os diversos assuntos 

explorados, dentro da sala de aula, nos quais podiam salientar as suas ideias, os seus 

conhecimentos e as suas dúvidas, uma vez que é pelo diálogo e com o diálogo que neles se 

desenvolve o espírito de participação (Mialaret, 1975, p. 76).  

Uma das atividades muito exploradas, de que os alunos gostavam e na qual se envolviam, 

com facilidade era a partilha das experiências vivenciadas, ao longo do fim-de-semana. Esta 

atividade constitui um momento privilegiado de comunicação oral, na medida em que as crianças 

relatam com progressiva autonomia e clareza os acontecimentos vividos no seu quotidiano, 

manifestando desta forma os seus interesses e necessidades, troca de experiências e saberes (ME, 

2004, p. 145). Também a utilização de lengalengas, adivinhas e trava-línguas se revelaram muito 

profícuas na exploração da linguagem oral e no desenvolvimento metalinguístico dos alunos. 
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Relativamente à leitura, procurámos incentivar o gosto pela mesma, tornando-a criativa e 

útil para o quotidiano dos alunos, através da leitura de histórias referentes a uma dada temática, 

Para além disso, procurámos sempre que possível, um momento no qual os alunos em voz alta, 

poderiam ler inicialmente palavras e posteriormente frases, de modo a que se desenvolvessem ao 

nível da linguagem e da leitura, fomentando o gosto pela mesma. 

A atividade da escrita gera, em quem a produz, maior compreensão da língua, pela reflexão, 

metacognição (Salema, 1997), ou tomada de consciência a que obriga. A escrita constitui um 

instrumento discursivo imprescindível para a organização e a consolidação de ideias implícitas a 

um conhecimento mais coerente e estruturado. Mas para desenvolver a compreensão de 

fenómenos e conceitos científicos é necessário descrever, explicar, argumentar e discutir. 

Consequentemente, a leitura e a escrita são actividades interligadas, de tal modo que uma boa 

adesão à leitura levará a uma escrita mais fácil (Contente, 1995, p. 27). 

Neste âmbito, destacamos a planificação (apêndice 9), sobre o texto Estranhões, 

Bizzarrocos e outros seres sem exemplo (fig. 3 7), na qual os alunos redigiram um texto sobre um 

ser estranho que inventariam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2. A Matemática  

 
No 1º CEB o processo de ensino e aprendizagem dos conteúdos matemáticos, à semelhança 

de outros conteúdos, deve ter como ponto de partida, por um lado, os conhecimentos prévios dos 

alunos sobre determinado tema e, por outro, deve privilegiar o aproveitamento pedagógico de 

situações relacionadas com as vivências do dia-a-dia dos educandos, pois a matemática é também 

uma área sempre presente na vida do aluno. 

 

 

 

Figura 37: Português – produção de um texto           
Fonte: Própria 
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A Matemática é uma das ciências mais antigas e é igualmente das mais antigas 
disciplinas escolares, (…), uma linguagem que nos permite elaborar uma compreensão 
e representação desse mundo, um instrumento que proporciona formas de agir sobre ele 
para resolver problemas que se nos deparam e de prever e controlar os resultados da 
acção que realizarmos, (ME-DGIDC, 2007, p. 2).  

 
A disciplina de matemática possui uma linguagem que nos permite elaborar formas de 

compreensão e representação do mundo, e nos proporciona formas de resolvermos problemas do 

quotidiano No Ensino Básico a matemática deve contribuir para o desenvolvimento pessoal do 

aluno e para a sua realização na participação e desempenho social, assim como na aprendizagem, 

ao longo da vida. Neste sentido, o ensino da matemática deve ter por base a capacidade de 

promover a aquisição de informação, conhecimento e experiências em matemática e o 

desenvolvimento de capacidades da sua integração e mobilização em contextos diversificados 

(Ponte et al, 2007, p. 3). 

Ao longo da PES demos especial relevo ao desenvolvimento da capacidade de resolver 

problemas, de raciocinar e comunicar matematicamente, fomentando deste modo, atitudes 

positivas nos alunos face à matemática. Em suma, pretendemos que valorizassem a disciplina, 

ganhassem confiança nas suas capacidades e potencialidades, para assim compreenderem melhor 

o mundo. Durante as regências da área de Matemática, o cálculo mental, o raciocínio matemático, 

a resolução de problemas e a metacognição estiveram sempre presentes, independentemente do 

tema tratado. 

Os conteúdos foram abordados, de acordo com o Programa de Matemática do Ensino 

Básico (ME, 2007, p. 8). Os temas explorados foram números naturais, sistema de numeração decimal, 

adição e subtração, multiplicação e divisão, números racionais não negativos, adicionar e subtrair números racionais, 

sistema de numeração decimal e por fim, representação e tratamento de dados. 

 
Assim, salientamos a planificação referente aos conteúdos grandezas e medidas (apêndice 

10). Para iniciar este tema, promovemos a um breve diálogo sobre as palavras-chave da unidade 

de medida e os alunos iam respondendo às questões 

solicitadas. Através de diferentes recipientes, expostos na 

sala de aula (fig.38), os alunos encheram os recipientes com 

água e verificaram qual deles levava menos, ou mais água. 

É importante o professor facultar diversos materiais, 

visando a aquisição dos conhecimentos, tal é determinante 

na análise da situação da sala de aula e na construção do 

saber dos alunos, ao propor-lhes caminhos e ferramentas 

(Duarte e Faria, 1992, p. 78). 

 

 

 

Figura 38: Matemática - Grandezas de Medida               
Fonte: Própria 
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3.3.3. O Estudo do Meio 

 
O estudo do meio é uma área abrangente e multidisciplinar, para a qual abundam conceitos 

e métodos de várias disciplinas científicas, no âmbito das ciências sociais e físicas, promovendo 

uma compreensão gradual das relações que se estabelecem entre a natureza e a sociedade. Implica 

assim um ensino interdisciplinar, ligando-o à vida e aos fenómenos naturais e sociais e 

promovendo a construção de aprendizagens significativas pelas crianças. 

De acordo com o ME (2004, p. 101), o  

Estudo do Meio está na intersecção de todas as outras áreas do programa, podendo ser 
motivo e motor para a aprendizagem. E assim uma área abrangente e multidisciplinar, 
para a qual convergem conceitos e métodos de várias disciplinas científicas, no âmbito 
das ciências sociais e físicas, promovendo uma compreensão gradual das relações que 
se estabelecem entre a natureza e a sociedade. Implica assim, um ensino interdisciplinar, 
ligando-o à vida e aos fenómenos naturais e sociais e promovendo a construção de 
aprendizagens significativas pelas crianças. 

 

É uma área curricular bastante ampla, multidisciplinar e transversal, porque envolve o 

início dos estudos das várias disciplinas científicas, no âmbito das ciências sociais e físicas.  

A criança quando observa o meio que a rodeia e o procura entender, encontra objetos e 

fenómenos naturais, encontra pessoas e a forma como estas se relacionam, como se organizam no 

tempo e no espaço e, também processos construídos pelo ser humano para fazer face às suas 

necessidades.  

O Estudo do Meio deve, proporcionar aos alunos saberes e competências que lhes permitam 

o desenvolvimento integral e harmonioso, tal como aprender a tomar decisões e agir de forma 

sensível aos temas ambientais; ter atitudes que contribuem para o desenvolvimento sustentável; 

incrementar competências e formas de estar próprias de uma cidadania ativa; adquirir 

conhecimentos sobre os seus direitos e responsabilidade; tornarem-se indivíduos plenos na 

sociedade.  

Neste sentido e tendo em conta o exposto, ao longo da prática de ensino supervisionada 

desenvolvemos diversas atividades, visando a exploração de diversas temáticas, tendo sempre em 

conta os diferentes blocos de conteúdo definidos, pelo Ministério da Educação e que passaremos 

de seguida a descrever. 

Referimos, nesta área, a planificação (apêndice 11), sobre as plantas. A atividade 

desenvolvida debruçou-se sobre a temática das plantas, procurando fomentar nos alunos (através 

do uso de um PowerPoint), (apêndice 12), a importância das mesmas, bem como os cuidados que 

devemos ter com elas, incidindo ainda no porquê de serem seres vivos, na sua constituição (raiz, 

caule, folha, flor e fruto), na importância do seu crescimento, nos seus habitats, nos fatores que 

influenciam o seu crescimento, bem como na sua utilidade e no que oferecem ao homem, no dia-

a-dia. Para um melhor aprofundamento da mesma realizamos uma experiência: a da “Germinação 

do Feijão” (fig. 39).  
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É de extrema importância salientar que na abordagem de 

todos os conteúdos foram explorados antecipadamente os 

conhecimentos prévios dos alunos, sobre os diversos assuntos, 

uma vez que estes devem ser valorizados, para que possam 

construir estruturas mentais, que lhes permitam descobrir e 

redescobrir outros conhecimentos, caracterizando, assim, uma 

aprendizagem ativa, prazerosa e eficaz (Ausubel, 1976). 

 

 

 

3.3.4. A Área das Expressões 

 
De acordo com o que se encontra explícito e consignado na LBSE (2005, art.7.º, c), a escola 

deve proporcionar o desenvolvimento físico e motor, valorizar atividades manuais e promover a educação artística, 

de modo a sensibilizar para as diversas formas de expressão estética, detetando e estimulando aptidões nesses 

domínios.  

 
Assim, as formas de arte fazem parte da vida e da essência do ser humano, permitindo-lhe 

desenvolver vertentes basilares da sua vida, tais como a motricidade, a afetividade e a cognição.  

Pela expressão artística é possível à criança a estruturação e expressão do seu pensamento, 

sentimentos e a interpretação da realidade que lhe está próxima, sobretudo: 

- ser criativa, desenvolvendo o seu equilíbrio emocional; 

- formar a sua personalidade,  afirmando a sua própria identidade; 

- promover a interação e o autoconhecimento; 

- facilitar a própria transmissão de conhecimentos, noutros domínios cognitivos. 

A área das Expressões no 1.º CEB encontra-se dividida em quatro áreas, cada uma delas 

mantendo a sua especificidade própria, mas organizando-se de forma integrada, sob a designação 

genérica de Expressões Artísticas. 

 
 

3.3.4.1. A Área da Expressão e Educação Físico-Motora 

 
No que concerne à expressão e educação físico-motora sabemos que esta oferece aos 

alunos experiências concretas, necessárias às abstracções e operações cognitivas (ME, 2006, p. 

41), ou seja a atividade física proporciona condições favoráveis para um desenvolvimento 

psicomotor e social da criança, restabelecendo-se o equilíbrio das experiências vivenciadas, ao 

longo da infância e tornando-se a escola e o ensino mais motivadores e apetecíveis. 

 

 

Figura 39: Estudo do Meio- Germinação do Feijão          
Fonte: Própria 
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No que concerne ao desenvolvimento desta área, não tivemos muitas ocasiões para 

desenvolver atividades, devido ao facto de a expressão motora se encontrar implícita no horário 

da turma, num dia em que não ocorria a nossa prática pedagógica. Todavia, sempre que possível 

eram desenvolvidas atividades, de forma a promover o desenvolvimento de capacidades motoras, 

através do recurso a jogos de estratégia e manipulação de objetos, permitindo que as crianças 

desenvolvessem a motricidade global e a motricidade fina. 

 

3.3.4.2. A Área da Expressão Musical  

 
A Expressão e Educação Musical é uma área lúdica e pedagógica, que permite ao aluno 

desenvolver capacidades expressivas e criativas e conhecimentos ao nível da música, ao mesmo 

tempo que se diverte ao fazê-lo. Há diferentes formas de exploração do som e o aluno reconhece-

as, através da exploração do seu corpo, do espaço e dos objetos. Também o canto é uma atividade 

da preferência dos alunos, uma vez que a voz é o instrumento primeiro que as crianças vão 

explorando (OCEPE, 2006, p. 67). 

Neste âmbito, é de extrema importância proporcionar aos alunos atividades musicais, 

visando o seu desenvolvimento e das suas capacidades sensoriais, bem como da concentração, da 

perceção, da memória, da cognição, da expressão das emoções e da socialização. Através da 

música, cada aluno pode exteriorizar sentimentos e emoções, afirmando assim a sua própria 

identidade na sociedade em que está inserido. 

Esta foi uma das áreas de expressão mais utilizadas, uma vez que a recorrência a atividades 

musicais era feita sempre que possível. Nesta sequência, salientamos a planificação (apêndice 

13), que remete à audição de uma música alusiva ao dia da mãe (anexo 2). 

 

3.3.4.3. A Área de Expressão e Educação Plástica 

 

A expressão e educação plástica é talvez a expressão mais trabalhada e abordada no 1º 

CEB. No nosso caso tivemos a oportunidade de a aplicar praticamente todas as semanas pelo facto 

de esta estar no nosso horário de regência. Nesta área o objetivo principal é a descoberta e 

organização progressiva de superfícies, principalmente através do desenho, pois permite que a 

criança se liberte e exponha a sua imaginação e os seus pensamentos no papel. 

No que concerne à área de expressão e educação plástica, o ME (2004, p. 89) preconiza e defende 

que a manipulação e experiência com os materiais, com as formas e com as cores permitem que, a partir de 

descobertas sensoriais, as crianças desenvolvam formas pessoais de expressar o seu mundo interior e de representar 

a realidade 

 

Esta expressão permite o desenvolvimento da imaginação, da criatividade, da destreza 

manual e da descoberta e organização progressiva de volumes e superfícies. Em simultâneo, esta, 
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converte-se num ótimo meio para a iniciação das aprendizagens básicas, com é o caso da leitura 

e da escrita. É através do desenho, da pintura e da modelagem de formas que os alunos acedem 

com maior facilidade ao símbolo gráfico, à sua compreensão e utilização. 

Nesta faixa etária, a manipulação e experimentação de diferentes materiais proporcionam 

à criança a descoberta sensorial, consequentemente ao longo da nossa PES II, incrementamos 

sempre que possível a expressão e educação plástica, uma vez que a exploração livre de meios de 

expressão gráfica e plástica desenvolvem a imaginação, a criatividade e enriquecem a destreza 

manual, tal como a descoberta progressiva de volumes e superfícies (DEB, 2006).  

A atividade planificada (apêndice 14), que realizámos com a turma teve por base o tema, 

A Primavera (fig. 40). 

O desenho é a técnica de expressão e educação plástica mais utilizada, em sala de aula, 

porém são as mensagens e a simbologia que lhe estão subjacentes que nos interessam e não tanto, 

a estética deste. O desenho infantil é perspetivado, como conducente ao desenvolvimento de 

expressão, de sentimentos e meio de elaboração de conflitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.4.4. A Área de Expressão e Educação Dramática 

 

Relativamente à área de Expressão e Educação Dramática, de acordo com o ME (2004, p. 

77), as actividades de exploração do corpo, da voz, do espaço e de objectos, são momentos de 

enriquecimento das experiências que as crianças, espontaneamente, fazem nos seus jogos.  

Assim, a exploração desta expressão deve ser realizada, através de situações imaginárias, 

que deem oportunidade a que a criança, pela vivência de diferentes papéis, se reconheça melhor 

e entenda melhor o outro.  

 

                Figura 40: Expressão Plástica – Placard Primavera     
      Fonte: Própria 
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Neste âmbito, ao longo da nossa prática pedagógica procurámos, sempre desenvolver 

atividades diversificadas, nesta área, visando o desenvolvimento dos alunos e ajudando-os a 

adquirir diversas capacidades. Assim, foram várias as técnicas exploradas, uma vez que é 

importante trabalhar com os alunos todas as técnicas, pois todas são fundamentais. Sublinhamos 

a exploração de situações imaginárias, a partir de temas sugeridos, constitui um meio de 

descoberta de si mesma e do outro, e promove a afirmação de si própria na relação com o meio 

envolvente. Assim, as atividades propostas visaram a exploração do corpo, da voz, do espaço, de 

objetos, tornando-o num momento de enriquecimento de experiências, como se verifica na 

planificação (apêndice 15), relacionada com jogos de exploração do corpo. Neste contexto, a 

Expressão Dramática é uma prática que põe em ação a totalidade da pessoa, favorecendo, através 

de atividades lúdicas, uma aprendizagem transversal (cognitiva, afetiva, sensorial, motora e 

estética), facilitando o desenvolvimento holístico do indivíduo e promovendo vivências (re) 

construtivas de significações sociais. É, portanto, uma oportunidade singular, de aprofundamento 

e de incentivo à sua criatividade. 

A expressão dramática é assim um dos meios mais valiosos e completos de educação. A 

amplitude da sua ação, abrange quase todos os aspetos importantes do desenvolvimento da criança 

e a grande diversificação de formas que pode tomar, faz com que possa ser regulada conforme os 

objetivos, as ideias e os meios de que se dispõe, tornando-se por excelência a principal forma de 

atividade educativa. Esta integra todos os recursos expressivos do Homem, por isso, é também o 

apoio de junção de todas as áreas do saber – interdisciplinaridade (Pombo, 1994).  

Atualmente, o ensino caminha cada vez mais em direção a uma educação voltada para a 

satisfação das necessidades da criança, de modo a permitir e a motivar a sua educação, através 

das suas vivências. O educando vive no mundo da imaginação. Exprimir a realidade, através da 

sua imaginação é uma atividade na qual esta se realiza e através da qual se vai preparando para, 

mais tarde, enfrentar essa mesma realidade, ou seja, a expressão dramática representa, para a 

criança, um meio de autoeducação. 

 

 

3.4.   Reflexão final da PES II no 1º CEB 

 
Após a realização deste relatório e o término de mais uma etapa que exigiu da nossa parte 

um grande esforço e dedicação, fazemos agora uma importante reflexão de todo o trabalho 

desenvolvido e promovido, tendo em conta a teoria adquirida ao longo da nossa formação e a 

prática, que nos demonstrou o verdadeiro significado de ensinar. 
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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 (Arends, 2008, p. 27). 

Este estágio fez-nos perceber ativamente a realidade inerente ao processo de ensino e 

aprendizagem. Para desenvolver o nosso conhecimento e para podermos mostrar o nosso trabalho 

e transmitir o saber aos alunos, não basta transmitir conteúdos, é fundamental explorá-los para 

que sejam interiorizados pelas crianças. Numa primeira fase, acreditámos que o gosto por esta 

profissão, aliado a um conhecimento científico e metodológico, que adquirimos na licenciatura e 

no mestrado, eram suficientes para realizar este estágio, de forma correta e sem inseguranças, uma 

vez que tínhamos a noção que estávamos apetrechadas de todos os elementos necessários a uma 

boa prática. Contudo, verificámos, ao longo deste estágio, que os conhecimentos adquiridos, 

embora de extrema importância, não são suficientes para dar resposta à prática, uma vez que ser 

docente, nos dias de hoje, é ser mais do que um transmissor de conhecimentos, é tentar estar 

sempre atento a tudo o que rodeia cada criança, com o intuito de a levar à aquisição de 

conhecimentos, de forma motivadora, tendo em conta que os alunos passam a maior parte do seu 

tempo na escola, e que cada um é diferente dos restantes, tendo os seus medos, os seus gostos e 

os seus desejos. Podemos, contudo, salientar que as atividades idealizadas, no geral, foram 

concretizadas com sucesso, uma vez que o grupo atingiu os objetivos a que nos propusemos, 

desde o primeiro dia. Era uma turma muito organizada e trabalhadora, com grande espírito de 

equipa e interajuda, com a qual gostámos de trabalhar, e na qual pudemos pôr em prática novas 

estratégias, tentando, sempre que possível, diversificar as atividades. Foram semanas de 

aprendizagens muito profícuas, não apenas em relação às crianças, mas também a nós, uma vez 

que só na prática é possível compreender o funcionamento de uma sala de aula do 1 º CEB. No 

que concerne ao trabalho colaborativo que existiu entre nós e o professor cooperante, podemos 

salientar que foi, sem dúvida, essencial para o nosso crescimento, pois cada erro foi importante 

para que pudéssemos crescer como profissionais e pessoas, cada palavra de incentivo motivou-

nos e ajudou-nos a caminhar neste percurso. Assim, não podemos deixar de agradecer à Escola 

que nos acolheu, pois fomos muito bem recebidos. Não vamos certamente esquecer todos os 

momentos partilhados com o corpo docente, todos os ensinamentos, opiniões e incentivos 

transmitidos pelo professor cooperante Emanuel Pinto. 
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Capítulo III 
A importância dos Materiais 

Manipuláveis em contexto educativo 
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1. Enquadramento Teórico  

 

Como já referimos este trabalho inclui-se no âmbito da Unidade Curricular de PES do 

Mestrado em Educação Pré-Escolar e 1º CEB, e consequentemente sublinhamos que: o ensino 

deve acompanhar o desenvolvimento humano. A ser assim, a aprendizagem começaria por experiências activas, 

como a manipulação de objectos, para depois passar ao estudo das representações dos objectos e suas 

características (Tavares e Alarcão, 1990, p.103). 

 
No que concerne ao tema escolhido passamos agora a uma abordagem aprofundada numa 

perspetiva teórica, referindo os principais objetivos subjacentes ao nosso estudo: 

- recorrer ao uso e à manipulação de diversos materiais, como suportes de aprendizagem; 

- promover a importância da manipulação de materiais, como facilitadores do processo de 

ensino e aprendizagem. 

Assim, recorremos sempre que possível ao uso e apoio de diversos materiais que 

funcionaram como meios e auxílios, apoios e ferramentas, pois defendemos e reiteramos a sua 

manipulação, na medida em que ajudam a uma melhor interiorização e descoberta de 

conhecimentos, sobretudo em crianças de idades relativas à Educação P.E. e do 1º C.E.B. e 

também a uma otimização do processo de ensino e aprendizagem. Deste modo, tentamos 

promover boas práticas pedagógicas, tornando-as exequíveis, visando alcançar um maior sucesso 

escolar, ao longo da PES, sendo assim, utilizados recursos variados, de modo a facilitar a 

comunicação no processo de ensino e aprendizagem. 

Além do nosso tema fundamental incidimos noutras questões com ele relacionadas e que 

nele convergem pelo que consequentemente também as aprofundaremos, pois vão emergindo ao 

longo do nosso estudo e do nosso tema. Assim salientamos:  

- o modelo subjacente ao processo de ensino e aprendizagem, o modelo holístico, ecológico, 

interativo, ou explicativo da educação que procura as causas, tentando explicar o sucesso e 

insucesso escolar da criança nos diversos fatores intrínsecos e extrínsecos, que a rodeiam e 

influenciam o processo de ensino e aprendizagem; 

 - o paradigma  qualitativo do processo de ensino e aprendizagem que  põe a  tónica e 

considera que nos devemos centrar mais no como a criança aprende, ou seja nos processos, nas 

metodologias, nos recursos físicos e materiais, técnicas ou seja na qualidade do processo e não 

apenas na quantidade dos conteúdos; 

- a  complexidade das tarefas, por vezes, facilitadas porque acompanhadas de materiais, como 

suportes de aprendizagens; 
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- o tipo de aprendizagens, pois a criança que ouve apenas retém entre 40% a 45% do que ouve 

quando a criança ouve, visualiza e observa apreende entre 60 % a 65%, mas sempre que ouve, 

visualiza, manipula, age ou experimenta retêm entre 90% a 95%  dos conteúdos.  

- a questão da motivação inicial e continuada, pois os materiais a explorar e manipular 

assumem especial relevo e devem ser selecionados e organizados, de tal modo que a criança sinta 

desejo de aprender, satisfazendo os seus interesses e a curiosidade. 

- a metacognição em que  a  criança deve justificar os seus raciocínios, aprender a aprender.  

- as transferências de aprendizagens, em que as crianças aplicam os conhecimentos adquiridos 

a novas e diferentes situações;  

- a comunicação multilateral e interação social; 

- a interdisciplinaridade como uma prática de ensino que promove o cruzamento de saberes 

disciplinares e suscita pontes e articulações entre domínios diversos. 

 

De acordo com o referido, ao longo da PES I e II, procurámos ainda, explorar atividades 

diversificadas, utilizando um vasto conjunto de materiais, tendo em conta as diferentes áreas de 

conteúdo. 

Durante a exequibilidade do nosso estágio e no decorrer das nossas Práticas Pedagógicas, 

valorizamos a aprendizagem ativa, em que a criança é sujeito e construtora da sua própria 

aprendizagem e consequentemente, o “aprender/fazendo” - learning by doing. 

       

 

1.1.  Breve síntese histórica  

 
Sabemos que, ao longo dos tempos, o Homem sempre teve uma grande curiosidade e tal como 

preconiza Berman (1982), visava explorar e descobrir o mundo que o rodeava, para satisfazer as 

suas necessidades primárias, numa tentativa de subsistência. Assim, recorriam à Terra Mãe e a 

tudo o que ela lhes dava, servindo-se e utilizando o que lhes era facultado e proporcionado.  

O Homem, caracterizado por uma extrema capacidade de adaptação, tentava constantemente, 

desventrar os segredos da natureza, querendo conhecer e desvendar o misterioso, enfrentando, 

assim, o desconhecido e a novidade. Vivenciando, no seu dia, a dia estes desafios e marcado por 

um poder inimaginável de os resolver, demonstrava uma enorme necessidade de experimentar e 

manipular. Para tal, recorria a uma grande diversidade de materiais que o auxiliavam, nas suas 

diversas atividades de subsistência ligadas sobretudo à agricultura e à pastorícia. Neste ambiente, 

marcado também, pela necessidade de sobreviver e se defender, utilizava o que estava ao seu 

alcance, ou seja, o que a natureza lhe oferecia e proporcionava. Deste modo, escolhia sobretudo, 

o que servia os seus interesses, pelo que sabemos e não estranhamos, que para fazerem a contagem 
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dos seus animais recorressem e utilizassem pequenas pedras, outras vezes, o cajado, em que 

assinalavam o número dos seus animais, através de riscos.  

Inferimos, corroborando a perspetiva de Berman (1982), que o que a natureza oferecia e 

os seus elementos foram talvez, os primeiros materiais manipuláveis a serem usados, pelo homem, 

com a intenção de se impor em relação ao que o rodeava, desenvolvendo diversas técnicas e 

estratégias, entre elas a contagem dos seus animais. 

Consequentemente, vários autores preconizam que, foi através da utilização destes 

materiais manipuláveis, que começaram a criar-se regras, padrões e teorias, ampliando-se o 

conceito de número e emergindo, assim, outros diversos materiais, que auxiliam todo o estudo 

subjacente à Matemática e também todo o estudo em geral. 

 

 

1.2.  O que é Manipular?  

 
Fazendo uma retrospetiva, ao longo dos tempos e remetendo à origem etimológica da 

palavra, constatamos que o termo, manipular, segundo o Dicionário de Priberam, (2008), deriva 

do francês, manipuler e remete para o que é preparado com as mãos – manusear, mexer ou fazer 

funcionar com as mãos.  

Entende-se ainda por manipular manejar, o que implica agir, concretizar e experimentar. 

Por sua vez e de acordo, com o Dicionário da Porto Editora, (2013, p. 1019), manipular 

significa preparar com as mãos; manobrar, colocar em funcionamento, manejar e utilizar. 

Assim, percebemos que o termo se relaciona com mexer, ou seja, com tudo o que inclui 

sensações e o sentir, incluindo a sensibilidade. 

 

 

1.3.  A Manipulação e o desenvolvimento cognitivo 

 
Neste âmbito, sabemos atualmente e de acordo com Piaget, (1970), que manipular é essencial 

nos primeiros anos de vida, ou seja, no estádio sensório motor, pois é através do tato e das 

sensações, do sentir que a criança explora e conhece, descobrindo o meio que a rodeia, o que 

acontece também, nos estádios subsequentes: o pré-operatório e o das operações concretas. 

Nesta perspetiva e corroborando o programa (1997, p. 47), sabemos que a criança aprende a 

partir da exploração do mundo que a rodeia, consequentemente, aprende a partir da ação, do agir 

para pensar e compreender, o que implica que a ação seja ocasião de descobrir relações consigo 

própria, com os outros e com os objetos, o que significa pensar e compreender. Inferimos assim, 

que quanto mais a criança explora as coisas do mundo, mais ela é capaz de relacionar factos e 

ideias, tirar conclusões, ou seja, mais ela é capaz de pensar e compreender.  A criança processa o 

conhecimento através da exploração concreta do elemento, ou seja, absorve qualquer tipo de 
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informação, contribuindo assim para uma maior carga de experiências e conhecimentos para seu 

desenvolvimento cognitivo.  

 

 Nesta sequência, durante os períodos atrás referidos, especialmente final do sensório- 

motor e início do pré-operatório, Piaget (1970) salienta o uso do pensamento simbólico, pelo que, 

consequentemente, a concretização terá um papel fundamental no processo de ensino e 

aprendizagem das crianças.  

 

Surge, assim, a questão da manipulação que assume uma importância extrema. Assim, 

recorrendo ao uso dos materiais a criança deve incidir na sua exploração, através da sua 

manipulação, ação e concretização, ações que são inclusivamente, recomendadas e estabelecidas, 

especificamente, nos primeiros anos de aprendizagem e imediatamente seguintes. Reiteramos que 

é através deles que a criança interage, e começa a desenvolver capacidades e destrezas, ou seja, o 

material é instigador de experiências que levam à formação de conceitos fortes.  

 

Através da manipulação e em contacto direto com o material, as crianças agem e 

comunicam simultaneamente, adquirindo o vocabulário fundamental, associando uma ação real a 

uma expressão verbal e traduzindo uma experiência que é sua. O uso de materiais manipuláveis 

produz, assim e consequentemente, um maior rendimento na aprendizagem dos alunos, de todas 

as idades e em todos os níveis de escolaridade, do que a sua não utilização. Aprender constitui-se 

e torna-se, deste modo, num processo ativo e de construção do conhecimento com significado.  

Também Mialaret, (1975), realça e reitera a extrema importância da manipulação, 

salientando que é essencial, fundamental, crucial e até imprescindível, sobretudo numa primeira 

fase, em que enfatiza que é indispensável que a criança manipule e manipule sempre.  

Assim, reitera ainda que, se queremos que a criança possa reflectir, isto é, possa representar 

[mentalmente], as operações envolvidas num problema, é necessário (...) que ela tenha, antes de mais, feito e refeito, 

concretamente as operações que deve representar», as vezes necessárias à sua reprodução por memória. 

 
Tal traduz-se, de modo claro e percetível, como podemos inferir, após uma análise crítica 

e reflexiva do esquema seguinte, (fig. 41). 
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Figura 41: Esquema passagem da ação à tradução simbólica 
Fonte: Mialaret.  

 

Deste modo, constatamos que a criança não deve ficar presa e vinculada sempre à 

manipulação e à ação realizada de facto, não podendo persistir nela indefinidamente, pois o autor 

afirma, ainda que esta é necessária, mas não é todavia suficiente…, uma vez que a criança deve 

chegar à tradução simbólica, ultrapassando-a e superando-a, pois esta constituiu, apenas, o 

trampolim, para chegar à abstração.  

Fundamentando esta ideia Piaget (1970) explicita que as crianças mais novas aprendem melhor 

num ambiente de sala de aula rico em experiências com actividades concretas, porque os alunos que manipulam 

diferentes objectos possuem imagens mentais mais claras e representam mais facilmente ideias abstractas. 

 
 

Percebemos, assim, que a abstração dos alunos mais novos inicia-se na sua interação com 

o meio, depois com os materiais concretos até chegar aos conceitos matemáticos (Vale, 1999, p. 

113). Nesta sequência, podemos clarificar a questão, através do esquema síntese que nós 

elaboramos, fig.42. 
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Figura 42: Esquema passagem da ação à abstração 
Fonte: Própria 

 

Assim, sabemos que é fundamental e até mesmo imprescindível, que as crianças 

manipulem, concretizem, ajam, observem e experimentem, manuseando diversos materiais, 

efetuando consequentemente aprendizagens ativas, diversificadas e por descoberta significativa. 

Tal, é preconizado por diversos autores, e reiterado pelo Programa do 1º CEB (2006, pp. 23-24), 

ao referir e salientar, que as crianças devem realizar aprendizagens ativas, agindo e sendo assim, 

dinâmicas, participativas e desenvolvendo capacidades, como o empenho e a criatividade, que 

conduzirão, paulatinamente, a outras aprendizagens, como as socializadoras e as integradas, 

visando o atingir de verdadeiras aprendizagens significativas.  

 
Neste contexto, reiteramos que os materiais assumem uma importância acentuada e 

fundamental, pois são essenciais à manipulação, ação, concretização, observação e 

experimentação, ajudando na interiorização e compreensão dos conhecimentos e funcionando, tal 

como é preconizado e referido no Programa do 1º CEB, (2006, p.167), como ferramentas, apoios, 

meios, auxílios e suportes de aprendizagem. Sabemos que é por eles e através deles, que as 

crianças vão passando, da fase da concretização à abstração, pois tal como já referimos a ação é 

necessária, mas não é todavia suficiente. 

 Neste contexto, percebemos e corroboramos Caldeira (2009), Ponte e Serrazina (2000), 

Matos e Serrazina, (1996), Serrazina (1991), Mialaret (1975) e diversos outros autores que 

defendem, que apenas pela ação, a criança chegará à abstração, pois a manipulação e 

concretização são essenciais, mas devem ser ultrapassadas, não podendo a criança permanecer aí, 

indefinidamente.  

Abstração 

Manipulação, ação, 
observação, 
exploração, 

concretização e 
experimentação 

Com repetição e 
interiorização 
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Nesta sequência, Serrazina (1991, p. 37) defende ainda, que os materiais não só mostram o 

caminho para a compreensão conceptual, como providenciam experiências nas quais as crianças podem transferir as 

suas compreensões de um conceito, para outro.  

  

Assim, mais relevante do que o material, é perceber se o aluno está a desenvolver uma 

experiência significativa com aquele material, conseguindo não só manipulá-lo, como também 

refletir sobre a atividade que realizou.  

Ponte e Serrazina (2000) afirmam, porém, que é importante que a manipulação dos 

materiais pelos alunos seja orientada, para assim facilitar a construção de vários conceitos, 

servindo também para representar outros por eles já conhecidos, devido a diversas experiências e 

atividades, facultando a sua melhor estruturação.  

 

 

 
1.4.  Materiais Manipuláveis 

 
Como já referimos, o homem sempre recorreu ao uso de diversos materiais, para realizar 

diferentes atividades, sentindo necessidade de manipular e experimentar. 

Neste âmbito, alguns autores inferem que esta necessidade de agir e manipular, através dos 

objetos e de diversos materiais é preponderante para o conhecimento do mundo e aprendizagem 

do indivíduo, sobretudo na fase da infância, o que levou certos pedagogos a preocuparem-se com 

esta questão. 

Numa perspetiva histórica, constatamos que já os precursores e fundadores da Escola Nova, 

nos fins do séc. XIX, princípios do séc. XX, davam primazia aos materiais e defendiam o ensino, 

através da sua utilização, sobretudo de materiais manipuláveis.  

Assim, remetemos a Pestallozi (1746 - 1827), a Décroly (1871 - 1932), a Claparède (1873 

- 1940) e a Jonh Dewey (1859 - 1952) que, entre outros, reiteraram incidindo, com maior ou 

menor enfâse, na importância dos materiais na aprendizagem, através da sua manipulação. Neste 

contexto, destacamos Pestalozzi, pois sabemos que na época foi pioneiro no uso de materiais 

manipuláveis.  

Salientamos, ainda de forma sucinta, o contributo de outros precursores da Escola Nova, 

como Maria Montessori (1870 - 1952), médica italiana que fundou a Escola del Bambini, 

dedicando-se a crianças ditas deficientes, com o intuito de as auxiliar, a nível da aprendizagem, 

construindo materiais manipuláveis e chamando à atenção para a importância das caraterísticas 

dos mesmos, referindo que deviam ser: 
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- o mais possível, parecidos com a realidade; 

- adequados; 

- visíveis ao longe;  

- atraentes; 

- coloridos; 

- não perigosos;  

-de fácil manipulação. 

 

Segundo a autora, os materiais têm papel decisivo no trabalho educativo, pois as crianças 

supõem a compreensão das coisas, a partir delas mesmo, tendo como função essencial, estimular 

e desenvolver nelas um impulso interior, que se exprime no trabalho natural da inteligência. 

Assim, os princípios essenciais do sistema Montessoriano são: a atividade, o indivíduo e a 

autonomia. 

 
Porém, quando falamos em materiais manipuláveis faz sentido referirmos aqui, a sua 

definição mais ou menos consensual. De acordo com Reys, (1982), entende-se que materiais 

manipuláveis são objectos, ou coisas que o aluno seja capaz de sentir, tocar, manipular e movimentar. Podem ser 

objectos reais que têm aplicação nos fazeres do dia-a-dia, ou podem ser objetos que são usados para representar uma 

ideia. Assim, nem todos os materiais didáticas são manipuláveis. 

Os materiais manipuláveis são um exemplo de materiais que, ao longo dos anos, têm vindo 

a ser utilizados na construção e na procura de conceitos. São, portanto, objetos que têm vindo a 

assumir diversos significados e muitos são os pedagogos, psicólogos e médicos que descrevem 

os seus atributos, defendendo acerrimamente a sua utilização. 

 
Como já referimos e recuando no tempo, o uso de materiais manipuláveis foi instituído por 

Pestalozzi, no século XIX, porém no nosso país, embora a sua utilização, surja como algo recente, 

nos novos Programas, muitos deles já eram utilizados, nos anos 50. 

Na definição de material manipulável foi tida em conta a designação adotada nos 

documentos e nos programas do Ministério da Educação. 

Como tal, e perspetivando Ribeiro (1995, citado por Botas, 2008, p. 28), o material 

manipulável resume-se a qualquer objecto concreto que incorpora conceitos matemáticos, apele 

a diferentes sentidos podendo ser tocados, movidos, rearranjados e manipulados pelas crianças. 

Neste âmbito, Matos e Serrazina (1996, p. 193) realçam que os materiais manipuláveis 

apelam a vários sentidos e são caracterizados por um envolvimento físico dos alunos numa 

situação de aprendizagem activa. Realçam, assim, que não podemos esquecer a importância que 

a experimentação natural da criança tem na aquisição e na construção de novos saberes e, neste 

contexto, a importância dos materiais manipulativos, como fatores facilitadores da construção do 

saber e da aprendizagem de conceitos.  



Relatório da Prática de Ensino Supervisionada 
 

79 
 

Segundo Reys (1996), os materiais manipuláveis são objetos ou coisas que o aluno é capaz de 

sentir, tocar, manipular e movimentar. Podem ser objetos reais que têm aplicação no dia-a-dia ou podem ser objetos 

que são usados para representar uma ideia.  

Nesta sequência, Camacho, (2012, p. 25), refere que os materiais manipuláveis são objetos 

lúdicos, dinâmicos e intuitivos, com aplicação no nosso dia-a-dia, que têm como finalidade 

auxiliar a construção e a classificação de determinados conceitos (...). 

Assim, podemos inferir que os materiais manipuláveis são cruciais, pois ajudam-nos, tendo 

aplicação no nosso dia-a-dia, visando apoiar o indivíduo na construção e classificação de certas 

noções que, conforme o seu nível de abstração, necessitam de um suporte físico para orientar a 

compreensão, formalização e estruturação dos mesmos. 

Os materiais são, pois, considerados, como um incentivo, suscitando também uma maior 

motivação pois tal como preconiza Borrás, (2001, p. 190), a motivação do aluno e o seu interesse, 

por saber coisas novas favorece a sua livre aprendizagem. Pelo contrário, a falta de motivação 

pessoal cria uma clara dependência em relação ao docente e às suas instruções para realizar as 

tarefas que solicita, por isso é que se devem proporcionar às crianças experiências de 

aprendizagem variadas e apoiá-las na formação e no desenvolvimento de conceitos.  

Neste contexto, é essencial a variedade de materiais para desenvolver as mesmas noções, 

através de diferentes meios e processos, estabelece um impulso para a aprendizagem, 

consequentemente os materiais a explorar e manipular assumem especial relevo e devem ser 

selecionados e organizados, de tal modo que a criança sinta desejo de aprender, (Piaget cit. por 

Tavares & Alarcão, 2005), satisfazendo os seus interesses e a curiosidade. 

 

Para Piaget referido em Vale, (1999, pp. 111-120), a aprendizagem beneficia dos materiais, 

através de experiências activas por parte dos alunos, seguidas de posterior reflexão sobre as 

mesmas. Assim, inferimos que para o autor, não se aprende, decorando, mas sim experimentando, 

tornando essa experiência significativa para a criança. Consequentemente afirma que, as crianças 

mais novas aprendem melhor num ambiente de sala de aula rico em experiências com actividades concretas, porque 

os alunos que manipulam diferentes objectos possuem imagens mentais mais claras e representam mais facilmente 

ideias abstractas.  

 

Deste modo, podemos afirmar que os materiais facilitam a aprendizagem dos 

alunos, pelo que com a sua utilização frequente, eles entendem, com mais facilidade os 

conteúdos a aprofundar.  

Também Matos e Serrazina, (1996, p.193), salientam o facto de em muitas das 

investigações realizadas existirem fortes evidências que permitem afirmar que, ambientes onde 

se faça uso de materiais manipuláveis favorecem a aprendizagem e desenvolvem nos alunos uma 

atitude mais positiva. 



Relatório da Prática de Ensino Supervisionada 
 

80 
 

No que concerne aos objetivos a alcançar, através do uso dos materiais manipuláveis, tal 

como Damas e Oliveira (2009), destacamos os que pensamos serem fundamentais: 

- aumentar a motivação; 

- incentivar a ação; 

- desenvolver a destreza manual; 

- fomentar o interesse; 

- assegurar que os conceitos são compreendidos e não memorizados; 

- ajudar na resolução de problemas e a comunicar matematicamente; 

- o explorar transversal dos conteúdos; 

- manter as crianças ativas; 

- envolver no processo de aprendizagem; 

- estimular o raciocínio;  

- promover a criatividade; 

- contribuir para o sucesso do trabalho do docente, quando utilizados corretamente; 

     - ajustar e adequar aos diferentes níveis de aprendizagem. 

 

Sabemos que os materiais manipuláveis podem contribuir ainda, para fomentar outros 

aspetos que valorizamos, pois proporcionam, de acordo com Caldeira (2009):  

 a exploração livre de materiais; 

 a diversificação dos métodos utilizados para a aprendizagem; 

 a ligação entre os conceitos concretos e abstratos; 

 a entreajuda e a cooperação entre as crianças; 

  o desenvolvimento do sentido de responsabilidade e de autonomia nos alunos; 

 o respeito pelas características de cada indivíduo; 

  o desenvolvimento de capacidades de resolução de problemas lógicos, quantitativos 

e espaciais, bem como do raciocínio matemático e da agilidade da criança; 

 o aumento da motivação da criança; 

 um contacto real com as diversas noções matemáticas estimulando a sua aplicação 

em situações concretas; 

 um conhecimento baseado na compreensão dos conceitos e não apenas na sua 

memorização. 

 
Deste modo, constatamos que os materiais manipuláveis podem desempenhar funções 

essenciais, dependendo do objetivo a que se prestam: a função informadora; a estruturadora; a 

modeladora; a mediadora; a relacional; a simbólica representativa e a instrutiva. 

É neste contexto que Lorenzato, (2006, p. 18), define material didático como qualquer 

instrumento útil ao processo de ensino e aprendizagem. Incluímos, nessa definição, materiais como o giz, a 
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calculadora, os jogos, o cartaz, o caderno, a caneta e o lápis, entre outros, como também, as caricas, os paus de gelado 

e etc.  

 
Refere ainda que dependendo do objetivo que se pretende atingir, podem desempenhar 

diversas funções, tais como: estimular os alunos, expor um assunto, auxiliar a redescoberta ou 

facilitar a memorização de resultados. 

Para Caldeira, (2009), material didático é um objeto, um recurso, um instrumento, um meio 

de aprendizagem e ensino que desafia a emergência e auxilia o desenvolvimento de certas 

competências, atitudes, destrezas na criança, através da sua exploração, experimentação e 

manipulação. 

Serrazina, (1991), afirma e salienta, que os materiais manipuláveis são materiais didáticos 

que se baseiam num conjunto de objetos que servem para atingir os objetivos do processo de 

ensino e aprendizagem.  

Inferimos, assim e de acordo com o mesmo autor que surgem muitos exemplos de materiais 

manipuláveis, podendo estes ser divididos em: estruturados e não estruturados, sendo ambos 

fundamentais e essenciais no processo de ensino e de aprendizagem, devendo por isso ser 

utilizados com frequência, para a criança poder manipular, agir, concretizar, observar, 

experimentar, conduzindo à interiorização de vários conceitos e noções, através de aprendizagens 

ativas e significativas e consequentemente, tornando o processo de ensino e aprendizagem mais 

rentável, profícuo e eficaz.  

 
Neste contexto, surgem com essenciais: 

 
- os materiais estruturados, entendidos como uma coleção de objetos, configurados de 

maneira a corporizarem, de uma forma apropriada, uma ou mais estruturas matemáticas, ou seja 

os que  apresentam ideias matemáticas bem definidas (Ábaco, Tangram, Geoplano, Material de 

Cuisenaire,  Calculadora Multibásica, Blocos Lógicos, entre outros …); 

 
- os materiais não estruturados são os que não possuem uma função determinada e o seu uso 

depende da criatividade do educador, como, por exemplo, os materiais reciclados , além de tampas 

de garrafas, garrafas de plástico, paus de gelado, plasticina, fios, entre outros… Através do 

material estruturado e não estruturado o educador deve dinamizar jogos, desenvolvendo nas 

crianças diversas competências, capacidades e apetências a vários níveis. 

Neste sentido, como reitera Vale (1999), o material manipulável consiste em qualquer 

objeto concreto que incorpora conceitos, apela a diferentes sentidos, podendo ser tocado, movido, 

rearranjado e manipulado, pelas crianças. Acrescenta ainda que, material didático, remete para 

qualquer recurso utilizado na sala de aula com o objetivo de promover a aprendizagem. Nesta 

sequência, também Ribeiro (1993), Chamorro (2003) e Graells (2000), convergem quando 
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consideram que os materiais didáticos são todos aqueles a que se recorre durante o processo de 

ensino e aprendizagem.  

Assim, a finalidade dos materiais centra-se em facilitar aprendizagens, orientando, 

guiando, exemplificando, ilustrando, propondo e divulgando.  

 

 

1.5.  Os materiais manipuláveis em contexto educativo 

   
Sabemos que na atualidade, defende-se veementemente a importância da utilização de 

materiais manipuláveis/concretos na aprendizagem, tendo o educador o papel de auxiliar na 

construção de diversos conceitos matemáticos e outros, mediada por esses materiais.  

Segundo a O.C.P., (2006, p. 88), sabemos que a manipulação e a experiência com os materiais, com 

as formas e com as cores permite que, a partir de descobertas sensoriais, as crianças desenvolvam formas pessoais de 

expressar o seu mundo interior e de representar a realidade.  

 
Assim, os materiais pela sua cor, forma e textura despertam a atenção das crianças, 

levando-as a aprender melhor. Consequentemente, pressupõe-se que as crianças tenham a 

oportunidade de viver situações estimulantes de trabalho escolar que vão (…) da manipulação 

de objectos e meios didácticos à descoberta permanente de novos percursos e de outros saberes, 

conduzindo a aprendizagens ativas, diversificadas e significativas. 

 
Manipular única e simplesmente não é sinónimo ou garantia de uma aprendizagem 

significativa. O conhecimento desenvolve-se, através da descoberta, do entendimento ou da 

consolidação de conceitos, através da utilização de diversos materiais.  

Nestes níveis de ensino, as crianças vão deparar-se com diversos conceitos e 

conhecimentos que lhe poderão parecer entes abstratos, no entanto podem encontrar ilustrações, 

representações e modelos em diversos tipos de suportes físicos, que os ajudem a construir o 

conhecimento. 

O ensino é uma importante ferramenta na construção da aprendizagem. É através da 

exploração que a criança expande os seus pensamentos e as suas aprendizagens, contíguo à 

observação e investigação do mundo.  

Quanto mais a criança explora as coisas do mundo, mais ela é capaz de relacionar factos e 

ideias, tirar conclusões, ou seja, mais ela é capaz de pensar e compreender. A criança processa o 

conhecimento através da exploração concreta do elemento. Ou seja, a criança absorve qualquer 

tipo de informação, contribuindo assim para uma maior carga de experiências e conhecimentos 

para seu desenvolvimento cognitivo. 
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Com a introdução de materiais manipulativos em contexto de educação formal inferimos 

que a utilização destes produz maiores rendimentos, em todas as idades, bem como em todo o 

processo de desenvolvimento, principalmente, desde o jardim-de-infância, ao 1ºC.E.B.   

Para Piaget (referido em Vale, 1999), a aprendizagem beneficia dos materiais, através de 

experiências activas por parte dos alunos, seguidas de posterior reflexão sobre as mesmas, ou 

seja, segundo o autor, não se aprende, decorando mas sim experimentando, tornando essa 

experiência significativa para a criança.  

Segundo Piaget (1970), as crianças mais novas aprendem melhor, num ambiente de sala de 

aula rico em experiências com atividades concretas, porque os alunos que manipulam diferentes 

objetos possuem imagens mentais mais claras e representam, mais facilmente ideias abstratas. A 

abstração dos alunos, mais novos inicia-se na sua interacção com o meio, depois com os materiais 

concretos até chegar aos conceitos matemáticos (Vale, 1999, p. 113).  

Como já referimos anteriormente, Piaget (1970), reitera o uso de materiais manipuláveis 

como importante, em qualquer estádio de desenvolvimento, sendo recomendável que as crianças 

construam o seu próprio material manipulável e procedam a uma exploração do mesmo, de modo 

a retirarem o maior proveito deles, sendo construtores do seu próprio conhecimento. Contudo, 

importa evidenciar que a eficácia dos materiais, não depende da sua utilização exaustiva, pois o 

tempo dedicado à respetiva exploração deverá ser o adequado, mas da forma como são 

manipulados, de modo a permitir aos alunos desenvolverem a experimentação, a exploração e a 

descoberta.  

Salientamos e inferimos que todos os materiais podem ajudar a suscitar a motivação, numa 

primeira fase, que caraterizamos de extrínseca, mas que pretendemos que se transforme, 

paulatinamente, numa motivação intrínseca, em que a criança ganha gosto pela descoberta e pelo 

aprender, de um modo duradouro e estável.    

É por meio de uma série de fatores (emocionais, sociais e neurológicos) que a 

aprendizagem se constitui, o que acaba gerando mudanças comportamentais nos 

indivíduos.  Aprender é, consequentemente, o resultado da interação entre estruturas mentais e o 

meio ambiente. Para Vygotsky (1984, p. 103) a aprendizagem e o desenvolvimento estão 

estritamente relacionados, sendo que as crianças se inter-relacionam com o meio objectal e 

social, internalizando o conhecimento advindo de um processo de construção.   

Reiteramos assim, que uma vez que todos os fatores intrínsecos e extrínsecos que rodeiam 

e envolvem a criança são fulcrais e essenciais no processo de ensino e aprendizagem, inferimos 

que também os diversos recursos e materiais incluem estes fatores, sendo um dos aspetos que 

emergem nas tarefas e nas atividades propostas, tal como elucidamos, através do esquema 

seguinte, (fig. 43). 
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Figuras 43: Modelo holístico ou ecológico, interativo e explicativo do comportamento da criança 
Fonte: L.Koning 

 

Assim, enfatizamos que para que ocorra a aprendizagem é necessário e essencial que uma 

série de fatores se interliguem e complementem, consequentemente é através da junção de vários 

meios (familiares, sociais e escolares) que a criança desenvolve as suas capacidades e também a 

aprendizagem. 

 

Com o uso e manipulação dos materiais manipuláveis experimenta, descobre, inventa, 

adquire habilidades, além de estimular a criatividade, a autoconfiança, a curiosidade e a 

autonomia, promovendo o desenvolvimento da linguagem, do pensamento e da concentração por 

vezes, em situação de jogos e brincadeiras, consequentemente gerando uma maturação de novos 

conhecimentos. 

Neste contexto, os materiais assumem, também especial importância, porque ajudam e 

promovem uma aprendizagem mais profícua e eficaz, porque a criança, quando ouve, apenas 

retém entre 40% a /45%; porém, quando ouve, visualiza e observa apreende entre 60% a 65%, 

mas sempre que ouve, visualiza, manipula, age e experimenta retêm entre 90% a 95%.  

Assim, os materiais devem ter a particularidade de se adaptarem aos conteúdos a explorar 

e a aprofundar, nos diferentes níveis, desde o jardim-de-infância ao Ensino Básico, ajudando a 

descobrir e consequentemente a adquirir conhecimentos. 

 

Cardoso (2002, p. 19), considera que o primeiro contacto do aluno com o material deve ser de forma 

lúdico para que ele possa explorá-lo livremente. É nesse momento que a criança percebe a forma, a constituição e os 

tipos de peças do material.  

 
Esta exploração livre dos materiais permite que haja criatividade e que se invente algo 

através da exploração das características de cada material. Só depois dessa exploração em que a 
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criança explora o material manipulável, reconhecendo-o como parte do seu meio, o educador deve 

utilizá-lo para a aprendizagem pretendida. 

Os materiais manipuláveis devem ser apresentados como um apoio à construção de certos 

conceitos, que pelo seu nível de abstração precisa de um suporte físico e devem ser considerados 

um meio e não um fim.  

Tem-se observado, assim em vários estudos, que as crianças que utilizam materiais, 

principalmente nos primeiros anos, realizando atividades em contexto educativo e 

interagindo com os mesmos e com o meio que os rodeia, aprendem de forma mais segura. 

Tal sucede porque ao utilizar os materiais, experimentam e refletem, comunicando, pelo que a 

aprendizagem é adquirida de forma mais significativa e consolidada. 

A importância dos materiais em contexto educativo, começou a ser assinalada, sendo 

criados outros, de modo a testar os limites das ferramentas normais, tendo-se chegado à conclusão 

que, com os mesmos, os alunos conseguiam trabalhar de forma autónoma e, através deles, 

conseguiam adquirir conceitos com mais facilidade.  

Posteriormente, começaram a ser aconselhados para resolver todas as dificuldades 

educacionais que surgissem nos alunos. 

Os materiais manipuláveis são instrumentos que favorecem a aprendizagem, pois é através 

deles que a criança interage, e começa a desenvolver capacidades e destrezas. Ou seja, o material é 

instigador de experiências que levam à formação de conceitos fortes. 

O uso de materiais no processo de ensino e aprendizagem pressupõe a exploração, a 

movimentação e o contacto estão, também, por si, a apelar a diferentes sentidos do aluno: o visual, 

o tácito e o oral, o que se torna favorável à aprendizagem, (Almiro, 2004, Velosa, 2008). Neste 

contexto, o recurso aos materiais facilita também, as transferências de aprendizagens, isto é, a 

capacidade de as crianças aplicarem os conhecimentos adquiridos a novas e diferentes situações, 

(Santos, 1977). Por sua vez, o uso de materiais manipuláveis em atividades nas diferentes áreas 

de estudo, recorrendo ao trabalho de grupo, incentiva o desenvolvimento de aspetos transversais 

à aprendizagem, como, por exemplo, a comunicação oral e escrita, verificando-se, assim, a 

interdisciplinaridade preconizada por Pombo (1993, p. 16), que afirma que a interdisciplinaridade 

apresenta-se como uma prática de ensino que promove o cruzamento de saberes disciplinares, 

que suscita o estabelecimento de pontes e articulações entre os domínios aparentemente 

afastados.  

As crianças com maior dificuldade ao nível da concentração, também com NEE, por vezes, 

com a ajuda destes materiais conseguem adquirir conhecimentos que a ausência dos mesmos não 

permite. Neste contexto, salientamos que durante a manipulação do material, o aluno é 

impulsionado a relatar, aos colegas e ao professor, as transformações que está a obter e as 

conjeturas que elabora sobre a ação no objeto. Assim, nas atividades com recurso a materiais 

manipuláveis está subjacente a importância da comunicação de ideias, raciocínios, ações e suas 
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conclusões. Constatamos, ainda, que um dos fundamentos para o uso de materiais manipuláveis 

em sala de aula, encontra-se no poder de auxiliar a passagem do concreto para o abstrato, já que 

(…) em muitas circunstâncias é indispensável a concretização de situações para ajudar os alunos 

na compreensão dos problemas e dos conceitos, (Almiro, 2000, p. 8).  

Reiteramos, pois que o trabalho em contexto educativo, com a utilização do material 

concreto, influência na aprendizagem dos alunos, desde a educação infantil até os anos iniciais 

do ensino fundamental, favorecendo o desenvolvimento do raciocínio lógico, coordenação 

motora, rapidez no pensamento dedutivo, socialização, organização do pensamento, concentração 

que é necessário para compreensão e resolução de problemas matemáticos e do cotidiano. No 

entanto, é preciso que esse trabalho seja executado de forma dirigida para que a criança possa 

realmente alcançar o conhecimento. É importante que o professor considere também, que o aluno 

constrói o seu próprio conhecimento. Nesta perspetiva, Kamii (1990, p.48), preconiza que a 

criança deve construir seu próprio conhecimento não implica que o professor fique sentado, 

omita-se e deixe a criança inteiramente só, isso significa que ele deve ser o mediador, o 

incentivador, o organizador do processo de aprendizagem. 

 

 

 

1.6.  Os materiais e o jogo 

 
Como refere Santos, (2010, p. 12), ao levar o lúdico para as escolas promovemos, 

recorrendo, por vezes a diversos materiais algo diferenciado que ajuda os alunos a resgatar o 

prazer, a mudar a sua visão da escola, dando um novo sentido ao processo de aprendizagem, 

pois trabalhamos com as emoções, além de contribuirmos para a concretização de propostas 

cognitivas que levam a construir conceitos e a dominar habilidades, o que pode transformar as 

metodologias do ensino. 

O uso de materiais apenas por parte do educador é insuficiente e ineficaz, 

consequentemente inadequado, não havendo a rentabilização devida. Neste contexto, podemos 

afirmar que a sua utilização é redutora e limitada, apenas ao adulto, pois não se efetua a sua 

exploração devida, sendo pouco rentável e profícuo. A criança tem de ter tempo para explorar à 

sua vontade os materiais, manipular e experimentar de forma a descobrir relações (Matos & 

Serrazina, 1996), sendo que os materiais devem estar disponíveis à criança em todo o processo de 

aprendizagem e não apenas no início. 

Para que se verifique uma aprendizagem significativa, é necessário que se alcance uma 

atividade mental e não somente manipulativa por parte do aluno. Ao professor cabe acreditar no 

potencial do material que leva para a aula e encará-lo como um meio auxiliar do processo de 
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ensino e aprendizagem, pois como tudo na vida, ele só produz bons resultados se for credível por 

quem o aplica (Lorenzato, 2006). 

Assim, inferimos que os materiais são fundamentais em qualquer área, ou seja, devem estar 

subjacentes a todo o processo de desenvolvimento da criança e consequentemente a todo o 

processo de ensino e aprendizagem, não esquecendo, de acordo com Montessori, (1986), que estes 

devem ser: não perigosos; de fácil manipulação; visíveis ao longe; atraentes e coloridos e os mais 

parecidos com a realidade. 

Durante as nossas Práticas Pedagógicas foram vários os materiais e objetos utilizados, de 

forma a facilitar, a auxiliar e enriquecer as aprendizagens.  

No que concerne ao nosso estágio desenvolvido no âmbito da Educação Pré-Escolar, foram 

utilizados vários materiais, visando experiências diversificadas em que as crianças observavam, 

manipulavam e tateando, sentiam e descobriam o mundo à sua volta rico de sensações, estímulos 

e emoções.  

Relativamente ao 1º CEB, estes materiais não foram apenas usados na lecionação dos 

conteúdos de Matemática, mas também nas aulas de Português e Estudo do Meio, estendendo-se 

a todas as áreas.  

Sabemos que manipular única e simplesmente não é sinónimo, ou garantia de uma 

aprendizagem significativa. O conhecimento desenvolve-se, através da descoberta, do 

entendimento ou da consolidação de conceitos e também da utilização de diversos materiais. 

Sabemos e reiteramos, segundo Kamii, (1984, p. 166) que quando o educador põe material à 

disposição encoraja a criança a fazer tudo o que pode com ele e observa o que fazem, notando que esquemas aplicam 

aos objetos. Quando esgotarem as suas próprias ideias, ele traz ou sugere uma atividade que entre naturalmente no 

seu jogo. 

 

Neste sentido, os educadores devem recorrer a uma diversidade de materiais, que escolher 

criteriosamente, de acordo com os objetivos a alcançar. No que concerne ao aspeto individual 

surge a mais-valia das crianças elaborarem as suas ideias, ao seu próprio ritmo, pois são 

construtoras do seu próprio conhecimento. 

O papel do educador nunca deve ser mais do que o de condutor, o guia, o orientador do 

processo de ensino e aprendizagem, pois tal como defende Marques (2001. p. 79), o professor é 

apenas o guia, o que conduz, o facilitador e orientador das aprendizagens. Ele deve orientar o 

trabalho das crianças e guiar as observações para que elas tenham sucesso. Assim, deve introduzir 

o diálogo e suscitar momentos dinâmicos para aumentar o interesse e a motivação. É pertinente 

fornecer à criança tempo para observar, manipular, explorar, pensar e expressar o seu pensamento. 

Nesta sequência, a linguagem deve ser concisa, cuidadosa e correta e sempre que surjam novos 

conceitos, esses devem ser introduzidos e apreendidos com termos mais correntes e de fácil 

compreensão. 
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Os educadores devem utilizar durante o decorrer das práticas educativas materiais 

manipuláveis, contribuindo para a motivação, empenho e interesse dos alunos. O professor deve 

estar atento aos seus educandos, verificando se apresentam dificuldades ou não, nas diversas 

áreas. Deve propor-lhe a realização de atividades lúdicas, sempre que possível para os motivar a 

aprender e interessarem-se pela área.  

No final de cada atividade, a avaliação contínua e formativa ajudar-nos-ão, através da 

reflexão na ação da ação e sobre a ação a inferir e refletir em relação a certas metodologias, no 

que concerne à prática pedagógica, levando a uma melhoria da mesma e do respetivo desempenho 

docente, em situações futuras. 

 

 

2. Abordagem Empírica  
 

 
Ao longo da PES, foi-nos permitido vivenciar realidades pedagógicas que nos incentivaram 

à reflexão e questionamento das mesmas. Percebemos, assim, que qualquer contexto educativo 

deve ser dinâmico e gerador de novas questões, sempre direcionado na busca de respostas 

pedagógicas diversificadas e eficazes, utilizando metodologias de investigação promotoras de 

uma crescente qualidade educativa dos nossos educandos. 

É neste contexto, que surge a parte empírica deste relatório. Assim, pretendemos neste 

ponto proceder à descrição do estudo realizado, começando por apresentar os objetivos do mesmo, 

indicando, de seguida, a metodologia e os instrumentos de recolha de dados. Finalizamos com 

algumas conclusões gerais das atividades. 

 
 

 
2.1. Descrição do estudo 

 
 

Qualquer trabalho de investigação começa sempre pela definição, ou contextualização do 

problema para o qual se pretende encontrar uma solução ou resposta. Assim, definir o problema 

é, nada mais, nada menos, do que expor a investigação e o que se pretende trabalhar, pois a 

identificação de um problema existente não significa a ausência de soluções apenas representa 

uma realidade negativa ou desfavorável, (Fernandes, 2006, p. 78). 

A problemática deste trabalho encontra-se centrada na utilização e exploração adequada de 

materiais manipuláveis, em contexto educativo. Após observarmos e trabalharmos diretamente 

com os grupos de crianças onde realizámos a PES I e II, considerámos pertinente perceber de que 

modo, os materiais manipuláveis permitem que os alunos aprendam mais facilmente e com maior 
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eficácia, através da combinação e associação de conceitos, do confronto com novas situações e 

por tentativa e erro. Ao manusear o objeto, o aluno relaciona-o com as suas vivências. 

Com este estudo pretende-se que os alunos desenvolvam a aprendizagem, aprendam a 

ouvir, observar atentamente, agir e experimentar e consequentemente se tornem mais 

participativos e ativos. 

O objetivo principal e crucial, deste estudo, baseia-se em fomentar a manipulação 

conducente a aprendizagens ativas, em que a criança é sujeito e construtora da sua própria 

aprendizagem e consequentemente ao aprender/fazendo - learning by doing.  

Este estudo justifica-se, primeiramente, pelo grande interesse pessoal pelo tema, pela sua 

extrema pertinência na educação atual que exige, cada vez mais o suscitar constante de motivação 

e interesse e também, pelo facto de termos desenvolvido o estágio curricular, como 

educadora/professora no JI das Lameirinhas e na EB Espírito Santo, locais onde se valorizavam 

as atividades relacionadas com os materiais manipuláveis. 

 

 
2.2. Objetivos do estudo 

 
Na condução de uma investigação, o investigador é orientado e conduzido por 

determinados objetivos subjacentes que irão depender da natureza dos fenómenos e das 

variáveis em presença, bem como das condições de maior, ou menor controlo em que a 

investigação vai ocorrer (Almeida &Freire, 2000, p. 24). 

De acordo com a temática explorada, especificamos alguns objetivos importantes para o 

desenvolvimento do mesmo: 

 promover a manipulação de materiais; 

 incentivar a ação, visando a manipulação, a concretização e exploração;  

 fomentar a manipulação subjacente a aprendizagens ativas;  

 estimular a manipulação conducente à  experimentação;  

 contribuir para que a criança seja sujeito e construtora da sua própria aprendizagem; 

 ajudar a criança, consequentemente a aprender/fazendo -  learning by doing  

 desenvolver, partindo da manipulação, o poder de abstração; 

 perceber a importância da manipulação de materiais nas aprendizagens  por descoberta, 

ativas  e  significativas. 
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2.3. Metodologia 

 
A metodologia de investigação a utilizar é sempre condicionada pelas opções e conceções 

que se relacionam com a natureza do problema em causa, com os seus objetivos, as questões a 

que se pretende responder, a perspetiva do investigador e os caminhos que percorre para abordar 

o problema, o papel do investigador no processo de investigação, bem como com os indivíduos 

que estão envolvidos na investigação (Bogdan & Biklen, 1994). 

Nesta perspetiva, a escolha da metodologia a ser utilizada, é um passo importantíssimo para 

a obtenção de respostas, visto que é através desta, que se consegue delinear um caminho a seguir, 

até chegar à resolução da questão problema. São diversas as metodologias existentes atualmente 

no campo da investigação socioeducativa e que podem ser adotadas quando se pretende 

desenvolver uma experiência pedagógica. 

Optamos, assim, por um estudo qualitativo-descritivo, em que sobretudo descrevemos as 

atividades promovidas e realizadas, em contexto educativo. Assim, visando a consecução e 

exequibilidade do nosso estudo, incidimos em metodologias ativas, envolvendo as crianças que, 

sabemos devem estar no centro de todo o processo de ensino e aprendizagem, sendo 

consequentemente sujeitos ativos e construtoras das suas próprias aprendizagens, fomentamos 

também, a manipulação, a ação, a experimentação, a participação, a construção e o 

aprender/fazendo, através da concretização, da observação e da utilização de materiais. 

 

 

 

2.4.  Amostra 
 

 
Para a realização de um estudo é necessário ter em conta o grupo de sujeitos em que irá 

incidir a investigação neste caso a nível pedagógico. Neste contexto e devido à complexidade da 

tarefa e a exploração deste tema ser importantíssima para o desenvolvimento da aprendizagem dos 

alunos, tive de ter em consideração os níveis de desenvolvimento das crianças com quem trabalhei, 

de modo a desenvolver atividades o mais adequadas possíveis às suas faixas etárias.  

Neste contexto, tendo em consideração as características deste estudo, no âmbito da PES I 

e II, a recolha dos dados relativos às diversas atividades incidiram numa amostra de 17 crianças do 

Pré-Escolar, (com idades compreendidas entre os 3 e os 4 anos) e de 25 crianças do 1º CEB, (turma 

de 2º ano, com idades compreendidas entre os 6 e os 7 anos de idade, de ambos os sexos), tratando-

se desta forma de uma amostra por conveniência. 
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2.5. Instrumentos e recolha de dados   
 
 

As diversas atividades práticas-experimentais desenvolvidas partiram sempre de contextos 

motivadores, de modo a que as crianças chegassem por si só às conclusões e soluções para os 

problemas expostos (Sousa, et al., 1998), incentivando-os à participação, à reflexão, à aquisição 

de responsabilidade, valores e mudanças comportamentais, partindo sempre dos conhecimentos 

prévios de cada elemento sobre o meio ambiente e os seus problemas. Segundo Harlen (2000), 

todas as crianças têm ideias/ explicações acerca daquilo que se passa à sua volta. 

Ao longo da realização deste estudo foi necessário recorrer a algumas técnicas de recolha 

de dados, nomeadamente, a observação, a aplicação dos jogos, a recolha documental e o 

preenchimento de questionários sobre os alunos que se estavam a investigar.  

A observação direta surgiu como um elemento fundamental deste estudo de caso, pois foi 

através da mesma que surgiu a temática para a investigação em questão, tendo em conta que 

existiu um contacto direto com as crianças, podendo assim registar-se a problemática. 

A observação é, por norma, uma técnica utilizada pelos educadores e professores com os 

seus educandos, porque existe contacto direto do investigador com os participantes. Esta é uma 

técnica fulcral que deve constar durante a aprendizagem, a fim de retirar dados importantes para 

a investigação. Morse (2007, p. 59) define que a observação participante, por parte do 

investigador deve ser dinâmica, envolvente e, simultaneamente um instrumento na recolha de 

dados, para futura interpretação. Na observação dos participante, o investigador é o principal 

instrumento da investigação, sendo uma clara vantagem, dada a possibilidade de estar disponível 

para colher dados ricos e pormenorizados, através da observação de contextos naturais e nos quais 

é possível ter acesso aos conceitos que são usados no dia-a-dia, por se conhecer a linguagem dos 

intervenientes.  

As atividades em que promovemos a utilização de objetos e materiais manipuláveis 

relacionaram-se com os conteúdos, ou temáticas previstas/planeadas, nos diferentes 

domínios/áreas.  

 

 

 

2.6.  Procedimentos  

 
As diversas atividades práticas desenvolvidas partiram sempre de contextos motivadores, 

de modo a que as crianças chegassem, por si, ou seja por descoberta significativa e construindo o 

seu próprio conhecimento, às conclusões e soluções, em relação aos problemas expostos, como 

refere Sousa (1998).  
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Neste contexto, incentivamo-los à participação e à reflexão, promovendo a 

responsabilidade e partindo sempre dos conhecimentos prévios de cada aluno, ou seja das 

conceções prévias, sobre o tema em questão. Nesta perspetiva, reiteramos Harlen, (2000), todas 

as crianças têm ideias/ explicações acerca daquilo que se passa à sua volta. 

As atividades foram todas realizadas nas respetivas salas de atividades/aulas, no meio 

envolvente, que circunda as crianças e que elas conhecem bem e como forma de facilitar a 

aprendizagem, pois como preconizam as OCEPE (M.E, 1997. p. 20), o bem-estar e a segurança 

dependem também do ambiente educativo em que a criança se sente acolhida, escutada e 

valorizada, o que contribui para a sua autoestima e desejo de aprender. 

 

Neste âmbito, iremos apresentar de seguida, as atividades realizadas, explicitando como 

estas se desenrolaram em contexto educativo, referindo alguns aspetos essenciais e fundamentais, 

no que concerne aos vários diálogos realizados.  

 

 

2.6.1. Primeira atividade – Manipulação de imagens, sua leitura e construção do livro de 

leitura imagética A Lenda de S. Martinho 

 
A exequibilidade desta atividade decorreu, durante a PES I, no pré-escolar, com crianças 

entre os 4 e 5 anos, na área das expressões e comunicação, no domínio da linguagem oral e da 

abordagem à escrita, incidindo e visando estimular a prática da leitura, por meio do uso de 

imagens, (leitura imagética). 

 

Nesta sequência, questionámos os alunos sobre o dia em que se comemora o São Martinho; 

o que se faz nesse dia e se sabiam a lenda de São Martinho, para indagar os conhecimentos 

prévios, dos mesmos.  

Assim constatamos que a maioria tinha uma vaga ideia do que se fazia nesse dia, mas não 

era capaz de recordar e explicitar a lenda. Seguidamente, iniciamos a atividade com a leitura da 

Lenda de São Martinho e respetiva explicação da mesma. 

A posteriori, foi entregue a cada criança uma banda desenhada referente à lenda e cada um 

tinha que colori-la, visando elencar e efetuar a compilação de várias imagens alusivas à mesma, 

para posterior elaboração de um livro coletivo. 

 

Neste contexto, as crianças ajudaram na construção do mesmo, que se baseava e incidia na 

leitura imagética da Lenda de São Martinho, como se observa na fig. 44. 
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 De imediato, após a atividade em que incidimos na observação e manipulação de 

materiais, para auxiliar a leitura, salientamos que quando de novo questionadas, sobre o conteúdo 

abordado, todas as crianças respondiam acertada e prontamente, em uníssono, verificando-se que 

retêm com mais facilidade a lenda contada, ou seja, já sabiam recontá-la e explicitá-la, com 

sequência e correção. 

Neste âmbito, a proposta apresenta as linguagens como sistemas simbólicos e formas de 

compreender e agir sobre o mundo, tendo como base da educação os pilares da aprendizagem: 

aprender a aprender; aprender a fazer e aprender a conviver. 

 Enfatizamos, sobretudo e essencialmente que a manipulação dos materiais, (imagens), foi 

fundamental e teve primazia, tendo como objetivo estimular o entusiasmo e o interesse pelos 

conteúdos, de modo a que as crianças se sintam estimuladas, confiantes e competentes para se 

envolverem nas atividades, transpondo ideias num processo de construção de conceitos. 

 

 

 

2.6.2. Segunda atividade – Vamos contar - Manipulação de paus de gelado visando a 

concretização  

 
No que concerne a esta atividade, Vamos Contar, realizou-se no âmbito da PES I, na área 

da Expressão e Comunicação, no domínio da Matemática, a nível do pré-escolar, com crianças na 

faixa etária entre os 4 e 5 anos, tendo como finalidade essencial e primordial relacionar número e 

quantidade. 

 

 

 
Figuras 44: Construção do livro Lenda de São Martinho, (leitura imagética) 
Fonte: Própria 
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Neste contexto, salientamos que a tarefa se iniciou com a leitura da história, Todos no Sofá, 

de Luísa Dulca Soares, (fig. 45), que funcionou como motivação inicial, verificando-se, em 

simultâneo, o fomentar da interdisciplinaridade, como preconiza Pombo (1993) entre o domínio 

da linguagem oral e a abordagem da escrita e o domínio da matemática.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após a leitura da mesma, iniciamos a contagem aleatória, sem o auxílio de qualquer 

material. 

Verificamos e inferimos que muitas das crianças, ou seja, quase todas se enganavam, 

saltando números, avançando e retrocedendo, a nível da série numérica, demonstrando muitas 

dificuldades, em contar por ordem. 

Nesta sequência, promovemos a manipulação de materiais manipuláveis não estruturados, 

(paus de gelado), explorando-os livremente, em primeiro lugar e fomentando, a posteriori, a 

contagem, através da ação, da manipulação e da concretização, efetuadas pelas crianças, como 

observamos na fig. 46, pois segundo Mialaret (1975), a criança deve manipular e manipular 

sempre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 45: Conto da história Todos no sofá” 
Fonte: Própria 

 

Figuras 46: Execução da atividade 
Fonte: Própria 
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Logo de seguida, as crianças efetuaram de novo a contagem aleatória, constatando-se que 

a maioria, ou seja, quase todas já o conseguiam com sucesso, a nível da série numérica, tendo 

poucas dificuldades em contar por ordem. Porém, visando consolidar a aprendizagem, ainda neste 

âmbito, iniciamos o jogo Vamos contar. 

 Recorrendo a este jogo pretendemos fomentar a manipulação, para que as crianças 

contando, fizessem a correspondência correta, entre a quantidade de paus de gelado que possuíam 

na mão e os necessários, (contando-os), para introduzirem, acertadamente, nos respetivos locais 

assinalados, com os números indicados na cartolina, como podemos inferir da observação da fig. 

47. Assim, paulatinamente foram descobrindo a noção de número.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Após a manipulação e a exploração adequadas dos materiais, quase todas as crianças o 

fizeram com bastante facilidade e sem hesitarem, ou se equivocarem.  

Inferimos, assim, que os materiais auxiliaram e foram fundamentais, como suportes de 

aprendizagem e facilitadores da mesma, visando a construção de uma aprendizagem significativa, 

que possibilita a ampliação do pensamento lógico, do cálculo e da destreza mental. Tal como 

refere Serrazina (1990, p.91), os investigadores têm constatado que as crianças que utilizam 

materiais manipulativos na construção de conceitos têm melhores resultados que os que não 

fizeram.  

 

2.6.3. Terceira atividade – Jogo dos antónimos e sinónimos (observação e manipulação de 

palavras) 

 
 A prossecução desta atividade surgiu no contexto de PES II, relativamente à área de 

Língua Portuguesa, incidindo no conhecimento explícito da língua, cujo objetivo fundamental e 

Figuras 47: Resultado da atividade Vamos Contar 
Fonte: Própria 
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crucial, subjacente, visava que os alunos soubessem diferenciar antónimo de sinónimo e, 

consequentemente aplicassem devidamente estas noções.  

Nesta sequência, questionamos os alunos em relação ao conteúdo em causa, para indagar 

os conhecimentos prévios sobre a noção a lecionar e a aprofundar. Assim, constatamos que a 

maioria tinha uma ideia muito vaga, apresentando certa confusão, sem conseguirem explicitar, 

nem dar exemplos, com exceção de alguns alunos. 

Neste âmbito, iniciámos a atividade, recorrendo à observação atenta e pormenorizada de 

um diapositivo, como se verifica na fig. 48, utilizado para visualização, além de palavras móveis, 

funcionando ambos como suportes de aprendizagem e em simultâneo, suscitando a motivação 

extrínseca, com vista à intrínseca.  

Assim, os alunos observaram e leram os respetivos exemplos, descobrindo que havia 

palavras com o mesmo significado e outras com um diferente. 

 

 

 

 

Posteriormente, dando continuidade à tarefa, passámos à leitura de cartões com várias 

palavras escritas, incidindo na observação e manipulação dos mesmos, funcionando este material 

como apoio, meio e auxílio do processo de ensino e aprendizagem.  

Assim, recorrendo ao suspense e suscitando a curiosidade, promovemos um jogo, em que 

cada criança retirava de cada um dos sacos, respetivamente com sinónimos e antónimos, um 

cartão que lia em voz alta e com expressividade.  

A posteriori, cada um devia descobrir numa cartolina, pendurada no quadro, como podemos 

constatar nas figs. 49 e 50, qual a palavra afixada que lhe correspondia, referindo e classificando-

a como antónimo ou sinónimo.  

 

Fig. 48: Diapositivo de explicação Sinónimos e Antónimos 
Fonte: Própria 
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De seguida, manipulando estas palavras ordenaram-nas com sequência lógica, visando a 

construção de frases, oralmente e fomentando a interação social, a troca de ideias e de opiniões, 

a partilha de sugestões e o confronto de pensamentos, promovendo e incentivando o 

desenvolvimento da expressão e linguaguem oral, com clareza, correção e enriquecimento 

vocabular, contribuindo concomitantemente, para a consolidação dos conhecimentos adquiridos 

Enfatizamos e reiteramos que o facto de as crianças utilizarem estes materiais, permitiu um 

maior envolvimento na sua própria aprendizagem, suscitando o interesse e a motivação, 

fomentando em simultâneo, o desenvolvimento de diversas capacidades e atitudes, como também 

a compreensão dos conceitos e ideias, consequentemente verificamos que os materiais tornam-se 

são cruciais e imprescindíveis, sendo como refere Marques (1993) facilitadores da aprendizagem, 

ajudando os alunos à construção dos seus conhecimentos e saber, favorecendo o ritmo individual 

da aprendizagem e aumentando a motivação, o interesse, a participação e o envolvimento de cada 

um. 

Inferimos, que após a atividade em que incidimos na observação e manipulação de vários 

materiais, para auxiliar a leitura e escrita, atingimos os objetivos propostos e delineados, pois 

todas as crianças, quando questionadas de novo, sobre a noção de sinónimos e antónimos não 

tinham qualquer dúvida, explicitando com facilidade o que eram e dando exemplos diversos, em 

relação aos respetivos conteúdos. 

Salientamos que foram ainda capazes de aplicar os conhecimentos adquiridos a novas 

situações, transferências de aprendizagem preconizadas por Santos, (1997), construindo 

oralmente diversas frases e aplicando estas noções adquiridas, pelo que podemos inferir que se 

efetuaram aprendizagens ativas, significativas e diversificadas, como defende e preconiza o 

programa do 1 º CEB, O.C.P. (2006). 

 

Figs. 49 e 50: Concretização da atividade sinónimos e antónimos   
Fonte: Própria 
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2.6.4. Quarta atividade – Observação e manipulação de palavras para o jogo de Verbos de 

ação 

 

Esta atividade surgiu no contexto da PES II, com uma turma de 2º ano, relativamente à área 

de Língua Portuguesa, incidindo no conhecimento explícito da língua, cujo objetivo principal e 

essencial visava trabalhar e aprofundar os verbos e perceber que estes traduzem uma ação e como 

objetivo específico, distinguir as diferentes conjugações. 

Neste contexto, questionámos os alunos em relação ao conteúdo a explorar, para 

averiguarmos os conhecimentos prévios. Assim, constatámos que a maioria tinha uma ideia da 

noção de verbo, não conseguindo, explicitar, mas dando alguns exemplos. 

Iniciámos a atividade, colocando num saco uns cartões com algumas palavras referentes a 

verbos de ação, como podemos verificar na fig. 51, proporcionando a leitura, através da 

manipulação, do manuseamento e da exploração dos mesmos, usufruindo deste material como 

um apoio e meio para aprendizagens ativas e diversificadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assim, dando continuidade à tarefa, promovemos um jogo, em que cada aluno retirava do 

saco um cartão e imitando, com criatividade (LBSE, art.7, a)) e expressividade, dramatizava a 

palavra escrita no mesmo, para que os restantes colegas conseguissem adivinhá-la, pois esta 

permanecia escondida e oculta até ao fim. Assim, tornando exequível a interdisciplinaridade, 

promovemos a imaginação, explorando a criatividade de cada um, poiésis/mimésis, como defende 

Rocha, (1998).  

Após a atividade de manipulação, os alunos conseguiram explicar com facilidade e 

coerência a noção de verbo, explicando bem e dando exemplos que foram registando numa 

cartolina, que ficou pendurada na sala, podendo ser consultada a qualquer momento, como 

podemos constatar na fig. 52.   

 

 Fig. 51: Cartas do jogo verbos de ação 
 Fonte: Própria 
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Estes materiais tornam as aulas mais dinâmicas e compreensíveis, uma vez que permitem 

a aproximação da teoria à constatação na prática, por meio da ação manipulativa.  

Reconhecemos, que ao empregar o lúdico como estratégia de ensino contribuímos 

efetivamente para o desenvolvimento do pensamento do aluno, bem como para a sua participação 

ativa e significativa na aprendizagem, possibilitando avançar na construção do saber e na 

consolidação dos conteúdos adquiridos. 

 

 

2.6.5.  Quinta atividade – Manipulação do Dominó de frações (jogo) 

 
No que concerne a esta atividade, salientamos que surgiu no contexto da PES II, na área da 

Matemática, cujos objetivos fundamentais e cruciais pretendidos eram: 

- explorar o conceito de fração; 

- representar a fração; 

- ler e escrever a mesma; 

- estimular a observação e a concentração.  

 
Antes de iniciarmos a atividade, questionei os alunos, como teste diagnóstico para verificar 

os conhecimentos prévios, em relação à questão das frações e respetiva representação, verificando 

que nenhum aluno possuía qualquer noção sobre a matéria.  

De seguida, incidindo na manipulação recorremos a cartolinas que os alunos, após 

visualizarem a unidade dividiram em várias partes: 

- ao meio, (1/2); em três partes, (1/3); em quatro partes, (1/4) e em cinco partes, (1/5), fig. 

53. 

Fig. 52: Resultado final da atividade Tabela de verbos de ação 
Fonte: Própria 

 



Relatório da Prática de Ensino Supervisionada 
 

100 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nesta sequência, passámos a outra atividade que, veio reforçar os conteúdos lecionados, 

promovemos um jogo dominó de frações, no qual os alunos manipularam e observaram as peças, 

primeiro espontaneamente e posteriormente para jogar aplicando e interiorizando os 

conhecimentos lecionados o que assumiu uma importância crucial para a compreensão e aquisição 

de novas aprendizagens, como podemos constatar na fig. 54. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao longo da atividade, verificamos que ao utilizar estes materiais alcançamos os objetivos 

pretendidos, pois os alunos desenvolveram a sua criatividade e o espírito de cooperação. 

No final da atividade, constatámos que com a manipulação das peças de dominó os alunos 

ficaram a perceber os conteúdos relacionados com as frações apresentando apenas algumas 

dificuldades pontuais. 

É notório o recurso a materiais manipuláveis, não estruturados (cartas/ dominó), tentando 

promover ao máximo a destreza mental e o raciocínio, através da sistematicidade da manipulação 

que leva, paulatinamente, à interiorização de certas noções e conceitos e, posterior, aplicação dos 

conhecimentos a novas situações, transferências de aprendizagem, como defende Santos (1977).  

Este tipo de materiais permite a tentativa e o erro, (importante para uma aprendizagem 

significativa) e facilita a comunicação e a interação entre alunos e professores, proporcionando a 

Fig. 53: Explicação da execução da atividade da divisão da unidade, uma cartolina em várias partes 
Fonte: Própria 

 

Fig. 54: Jogo dominó de frações  
Fonte: Própria 
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observação e o explicitar do modo como os alunos entendem uma situação e pensam numa 

resolução e ainda transformam o estudo numa prática dinâmica, intuitiva e desafiante, devendo 

os alunos explicar o que fizeram como e porquê, ou seja, os raciocínios subjacentes aos seus 

cálculos, metacognição como defende Salema (1997).  

 

2.6.6. Sexta atividade – Manipulação dos Blocos Lógicos (diagrama de Venn e de Carroll) 

 

Visando a prossecução desta atividade, recorremos à utilização e manipulação dos Blocos 

Lógicos, tendo subjacente o abordar e aprofundar do conteúdo, diagramas de Venn e de Carroll, 

relativamente ao Currículo Nacional (2001), no que concerne à área de matemática, referente 

ao 1º CEB, 2º ano. O aprofundar e o explorar destes conteúdos, em sala de aula teve como 

objetivo fulcral construir e interpretar os respetivos diagramas. 

Para dar início à tarefa proposta, como teste diagnóstico questionei os alunos sobre os 

conteúdos referidos, para indagar os seus conhecimentos prévios, verificando que nenhuma 

criança tinha qualquer ideia relativamente à matéria em questão - diagrama de Venn e Carroll. 

Neste âmbito, dando continuidade à atividade, recorremos à visualização e observação 

atenta e pormenorizada de um PowerPoint, com diversos diapositivos, como se observa na fig. 

55. Este serviu de auxílio e apoio, à explicitação do assunto, para uma melhor compreensão do 

tema, visando atingir, a posteriori, uma aprendizagem significativa. 

 

 

 

 

Posteriormente, neste âmbito, visando uma melhor interiorização destes conhecimentos, 

prosseguimos com a atividade de construção e representação dos diagramas de Venn e Carroll, 

pelos alunos, em que aprenderam fazendo, através da manipulação, exploração e experimentação. 

Fig. 55: PowerPoint - diapositivos explicativos dos diagramas de Carroll e de Venn 
Fonte: Própria 
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Nesta sequência, recorremos ao material manipulável estruturado (Blocos Lógicos), pedindo aos 

alunos que agrupassem as peças, de acordo com as suas características: forma, tamanho, espessura 

e cor, o que foram representando no quadro, afixando em simultâneo os Blocos Lógicos e 

agrupando-os, segundo os critérios pedidos nos diagramas de Venn e Carroll, como se constata 

na fig. 56. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Após a tarefa passamos à resolução de outros exercícios de aplicação e constatamos que 

todas as crianças, sem exceção, tinham ficado com a noção clara dos diagramas de Venn e Carroll, 

sabendo trabalhar facilmente com eles, aplicando-os e utilizando-os corretamente, verificando-se 

transferências de aprendizagem. Inferimos assim, que toda a turma conseguiu reter a informação 

sobre o conteúdo lecionado, sendo todos os alunos sujeitos da sua própria aprendizagem e 

construtores do seu saber. 

Consequentemente, no que concerne a esta atividade, verificámos que a manipulação 

dos materiais (Blocos Lógicos), favoreceu e facilitou a aprendizagem, ajudando ainda os alunos 

na concretização e ação. Foi também uma tarefa apelativa e que suscitou, um maior 

envolvimento das crianças, promovendo uma situação de aprendizagem ativa, com o auxílio dos 

Blocos Lógicos. 

Salientamos e explicitamos ainda, que além de incidirmos e recorrermos à observação, à 

ação, manipulação, concretização e experimentação, estiveram subjacentes aprendizagens por 

descoberta significativa, verificando-se várias vezes, a interdisciplinaridade, tão defendida por 

Pombo (2003). Igualmente, incentivamos, através dos materiais e da manipulação e 

concretização, a metacognição preconizada por Salema (2005), solicitando que explicassem o que 

fizeram como e porquê, ou seja, justificassem os procedimentos adotados e respetivos raciocínios 

subjacentes e descrevessem, em simultâneo, as ações efetuadas, visando a aplicação dos 

conhecimentos a novas situações, transferências de aprendizagem, como defende e reitera Santos 

(1994). 

Reiteramos assim, que os materiais podem ser considerados uma boa ferramenta na 

resolução de problemas, sublinhamos porém que mais importante do que a manipulação do 

Fig. 56 Concretização da atividade diagrama de Carroll e de Venn 
Fonte: Própria 
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material é a ação mental que é estimulada, quando as crianças observam, agem, manipulam, 

concretizam e experimentam através dos materiais, explorando-os e utilizando-os adequada e 

corretamente, tirando deles o melhor proveito ao tentarem explorar todas as suas potencialidades. 

Corroborando o Programa do 1º CEB (2006, p. 78), inferimos, mais uma vez, através da 

exequibilidade da nossa atividade, que ambientes ricos em estímulos e com diversos materiais 

favorecem a aprendizagem, o que é igualmente reiterado por Serrazina e Lorenzo (2006), 

Marques (1993), Salema (2005), ao referirem que os materiais manipuláveis promovem um 

ensino e aprendizagem mais dinâmico e que possibilita trabalhar de uma forma atrativa e 

desafiadora.  

 

 
2.6.7. Sétima atividade – Manipulação das barras de Cuisenaire 

 
Durante a exequibilidade do meu estágio, no contexto da PES II, no 1º CEB, 2º ano, foi-

me proposto a planificação de uma atividade livre, que incidisse na área de Matemática, no que 

concerne ao conteúdo grandezas, com o intuito de atingir os seguintes objetivos:  

 
 desenvolver a atenção;  

 promover a memória; 

 fomentar a imaginação; 

 incentivar a criatividade; 

 estimular as capacidades de cálculo mental, de associação, de comparação (igualdade, 

desigualdade e a relação de ordem),; 

  compreender o sentido de número, incluindo a compreensão e utilização das relações 

entre as operações (adição, subtração, multiplicação e divisão); 

  incitar a capacidade de observação, de motricidade fina e o sentido geométrico. 

 
Neste contexto, após refletir criticamente sobre o que me foi solicitado, decidi trabalhar as 

Barras de Cuisenaire.  

Posteriormente, já em contexto de sala de aula, em primeira instância, interroguei os 

alunos sobre o material e suas características:  

- Quais as cores das barras? 

- Qual a cor da barra menor? 

- Qual a cor da barra maior? 

- Qual o seu valor correspondente? 

 
Ao longo do diálogo, que serviu como teste diagnóstico, fui registando que apenas 12 

alunos conheciam bem o respetivo material e respondiam corretamente às questões, porém dos 
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restantes, alguns apenas sabiam as cores, mas não identificavam o valor que correspondia a cada 

uma delas.  

 

De seguida, organizei e dividi a turma em grupos de 4 a 5 elementos. A cada um dos grupos 

foi distribuída uma caixa de material de Cuisenaire, para que os alunos pudessem livremente 

manusear, explorar, manipular, brincar e conhecer melhor essa ferramenta, visando descobrir as 

suas características, propriedades e possibilidades associativas. 

 Assim exercitaram, promovendo além da observação atenta e pormenorizada, a 

criatividade e a imaginação, efetuando diversas construções livres e criativas. 

Nesta sequência, os grupos tinham que construir 

uma escala, isto é, colocar as barras umas ao lado das 

outras, formando como que degraus, de acordo com o 

respetivo tamanho, começando da menor para a maior e 

vice-versa (fig. 57). Assim iam tentando descobrir o valor 

de umas barras, em relação às outras, efetuando os 

respetivos registos.  

 

 

Visando uma melhor exploração do material e aprofundar dos respetivos conteúdos e 

conhecimentos, com vista à consolidação da matéria inerente, efetuamos outra atividade em que 

os alunos deviam descobrir quantas barras brancas eram necessárias para formar cada uma das 

barras coloridas, como exemplificamos na fig. 58.  

 

 

  

 

 

 

 

 

Nesta sequência, ao longo da atividade supramencionada, tentaram descobrir: 

 
- quantas barras brancas necessitavam para formar uma barra do mesmo tamanho que a 

vermelha, a amarela, a verde e a cor de rosa.  

 

Fig. 5. Exemplo de degrau Barras de Cuisenaire 
Fonte: Própria 
 

Fig. 58: Exemplos de exercícios de aplicação 
Fonte: Própria 
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Prosseguindo, após estes momentos de exploração e aprendizagem ativa e por descoberta 

significativa, fiz de novo as mesmas questões, diversificando-as: 

 
- Que cores têm as barras do material de Cuisenaire? 

- Qual a barra maior e a menor e qual o seu valor? 

- Quais as peças que têm o mesmo comprimento? 

- Quais os valores das diferentes peças? 

- Quais as cores das barras menores que a amarela? 

- Quais as cores das barras maiores que a preta?  

 

Verifiquei que houve uma verdadeira aprendizagem, pois a maioria dos alunos respondia 

acertada e corretamente às questões efetuadas e apenas alguns manifestavam ainda certa 

hesitação, demonstrando dificuldades, sobretudo a nível da correspondência entre a cor e o 

respetivo valor. 

Para finalizar, os alunos realizaram durante a aula, uma ficha de trabalho formativa (apêndice 

16), para consolidação do tema abordado e verificar dos conhecimentos adquiridos, constatando 

após a correção da mesma, que 16 alunos acertaram os exercícios na sua totalidade e os 10 

restantes acertaram a maioria.  

 

Neste âmbito, relativamente à atividade desenvolvida, podemos inferir, que recorrendo a este 

material, o aluno envolve-se ativamente na aprendizagem, beneficiando, assim, o seu ritmo de 

aquisição de conhecimentos e favorecendo a descoberta e o interesse, ou a manipulação deste 

material permite que os alunos adquiram um saber fazer, muito antes de um saber teórico, o saber-

saber. Assim, reiteramos Mª Montessori que já no séc. XVIII referia que os materiais 

manipuláveis, apresentam várias vantagens em contexto de aprendizagem, tendo um papel de 

extrema importância e consequentemente, um contributo relevante para o sucesso nas 

aprendizagens. 

 

 

2.6.8. Oitava atividade – Experiência Solubilidade 

 
Esta atividade foi exequível em contexto de PES II, ou seja no 1º CEB, com o 2º ano, no 

âmbito da área de estudo do meio, incidindo no conteúdo de solubilidade. 

Esta tarefa visava efetuar misturas com a água tendo subjacente os seguintes objetivos: 
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- prever, observar e experimentar o que acontece quando misturamos diferentes substâncias 

com a água; 

- efetuar diversas experiências; 

- promover o aprender fazendo/ learning by doing. 

 

Para iniciar a atividade selecionei os diversos materiais necessários a utilizar na experiência 

e depositei-os em cima de uma das mesas da frente (fig. 59).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assim, as crianças puderam observar os sacos com as diversas substâncias a testar (sal, 

açúcar, farinha, arroz, azeite, terra, café e chocolate em pó), os copos, as colheres para mexer e a 

água. 

Logo de seguida e neste âmbito, foi entregue aos alunos uma ficha de registo (apêndice 

17), para anotarem as ideias prévias, sobre o tema da solubilidade, ou seja, substâncias que se 

dissolvem, ou não na água. Pude inferir que havia muitas dúvidas em relação a esta questão, pois 

a maioria dos alunos não conseguiu acertar a resposta às questões apresentadas. 

Neste contexto, solicitei que observassem e descrevessem os materiais que se encontravam 

em cima da mesa, para posteriormente, os identificarem. Apenas houve dificuldade na 

identificação do sal e do açúcar, pois as crianças confundiram um material com o outro. 

 Prosseguindo fui questionando os alunos sobre o que iríamos fazer, qual a experiência e 

quais os procedimentos a adotar e não houve dificuldades, porém em relação aos resultados e às 

substâncias que eram solúveis ou não na água a maioria não sabia o que iria acontecer. 

Consequentemente passamos à fase da experimentação, manipulação e observação dos 

materiais e do que ia acontecendo, durante a experiência (fig. 60). 

Nesta sequência, as crianças começaram rapidamente a observar que alguns materiais 

estavam a “desaparecer” na água e outros não.  

Figura 59: Substâncias a testar 
Fonte: Própria 
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Após diversas questões sobre o que aconteceu a cada um dos materiais, procederam à 

anotação do observado na folha de registo da atividade experimental, passando em seguida ao 

apontamento das conclusões que os alunos tiraram em relação à experiência efetuada, 

nomeadamente que o arroz, o azeite e a terra não se dissolvem na água e que o açúcar, o sal, o 

chocolate em pó, o café e a farinha se dissolvem na água. 

Neste contexto, após a experiência pudemos inferir, através da ficha de registo das 

conclusões, que todos os alunos demostraram não ter qualquer dúvida, pois responderam acertada 

e corretamente às diversas questões, na sua totalidade, o que segundo diversos autores, é 

consequente da manipulação e da experimentação, ou seja do aprender fazendo, conducentes a 

que os alunos adquiriram aprendizagens significativas e ativas, pois manusearam, manipularam, 

agiram tocaram e exploraram diversos materiais, descobrindo-os e experimentando-os. 

 Assim, é essencial promover experiências de aprendizagem, onde os alunos sejam o centro 

da aprendizagem, pois é através da sua ação que demonstram maior interesse em participar e 

colaborar nas experiências e atividades. 

 

 

 

3. Considerações Finais  

 

A nossa investigação permitiu fundamentar e compreender a extrema importância de um 

processo de ensino e aprendizagem que valoriza a utilização de materiais nas aprendizagens das 

crianças. Assim, durante este trabalho foi adotada uma postura de reflexão crítica sobre a nossa 

prática pedagógica e naturalmente sobre o percurso de ensino e aprendizagem.  

Após o elencar das atividades promovidas e desenvolvidas, inferimos que todas foram 

auxiliadas pelos diferentes materiais, como suportes de aprendizagem, suscitando um contexto 

Figura 60: Experiência Solubilidade 
Fonte: Própria 
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motivador e desafiante em relação aos alunos, ao mesmo tempo que permitiram ajudar, suportar 

e auxiliar a descoberta da resolução de problemas e alargar a compreensão das operações, 

promovendo o uso de estratégias, cada vez mais diversificadas, proveitosas, rentáveis e profícuas, 

em detrimento de outras mais elementares e menos eficazes. 

Assim, consideramos que os materiais são muito importantes na aprendizagem pois 

permitem que a criança construa conhecimentos, através da experimentação, manipulação e, por 

sua vez, reflita sobre a própria ação e consiga entender determinados conceitos mais abstratos e 

complexos, pois ao manipularem os materiais, concretizam e constroem conhecimentos mais 

sólidos, aumentando a motivação e o empenho. 

 Refletindo sobre os resultados obtidos, ao longo da nossa prática desenvolvida, 

entendemos que qualquer aprendizagem se torna significativa, desde que as crianças consigam 

relacionar a aprendizagem com a sua funcionalidade e utilizar os seus próprios conhecimentos, 

relacionando-os com os problemas que precisem resolver no seu quotidiano, ou mesmo para 

resolver diversas situações, em contexto educativo e também de vida. Os conhecimentos que 

interiorizam e apropriam, através da manipulação dos variados materiais, ajudá-las-ão a passar do 

concreto ao abstrato e posteriormente, a aplicá-los noutras situações, através da ação. 

 Neste âmbito, os diferentes materiais manipuláveis, estruturados ou não, que utilizamos 

permitiram a promoção a nível do desenvolvimento cognitivo, fomentando variadas atividades de 

manipulação, consequentemente serviram de instrumento e concomitantemente desenvolveram 

capacidades e competências fundamentais, como a cooperação, a colaboração, a interajuda por 

parte dos participantes, além da comunicação e do raciocínio lógico, entre outras.  

Neste contexto, promovemos também diversas experiências de aprendizagens 

enriquecedoras, conducentes a aprendizagens significativas, tendo em atenção as suas 

características e interesses, tentando sempre e em simultâneo responder às suas necessidades. 

Assim, tentamos ter sempre presente e em atenção o contexto como um ponto fundamental no 

desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem, percebendo claramente que a 

diversidade de materiais, ou seja, os recursos e estratégias utilizadas são elementos fulcrais, para 

a concretização e sucesso das intervenções, pois os resultados foram bem elucidativos, 

demonstrando uma melhoria significativa em relação às aprendizagens efetuadas e aos objetivos 

alcançados. Assim, pela nossa experiência e práticas desenvolvidas, baseadas na manipulação e 

ação, podemos afirmar, corroborando Sprinthall e Sprinthall, (1993), que no que concerne ao 

processo de ensino e aprendizagem, quando a criança ouve apenas retém entre 40% a 45% da 

informação, porém quando ouve, visualiza e observa apreende entre 60% a 65%, mas sempre que 

ouve, visualiza, manipula, age e experimenta retém entre 90% a 95% .  

Assim, perante a exequibilidade da nossa PES, também nós pomos a tónica e enfatizamos 

o paradigma qualitativo vs quantitativo da educação, uma vez que tentamos centrar-nos mais, em 
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relação ao como a criança aprende, ou seja nos processos, técnicas, recursos e materiais, visando 

a qualidade do processo e não apenas a quantidade dos conteúdos apreendidos.  

Vivenciamos momentos extremamente ricos de discussão e reflexão crítica que foram 

cruciais e muito importantes e aqui partilhamos, visando dar a conhecer as diferentes estratégias 

de resolução das atividades pensadas pelas crianças, clarificando as conclusões a que estes 

chegaram e inferiram das tarefas realizadas e experimentadas por eles próprios.  

Considerando as variadas intervenções, foi possível observar contributos no trabalho 

colaborativo como a partilha, a entreajuda e a cooperação, o que proporcionou um 

desenvolvimento do trabalho em díades e em grupo. Através da colaboração passou a haver mais 

organização o que é relevante porque tal permitiu às crianças adquirirem, paulatinamente diversas 

regras e qualidades de ordem e organização. 

Ao explorarmos e trabalharmos os materiais, foi-nos possibilitado respeitar o ritmo 

individual de cada um, diversificar as estratégias de implementação em contexto educativo, 

informar, medir, estruturar, criar e construir, pelo que foram imensas as capacidades e 

competências desenvolvidas, ao longo da realização das tarefas. Assim, a partir da manipulação 

de materiais manipuláveis promovemos um leque versátil e polivalente de capacidades, para toda 

a vida, que ganharão, sem dúvida, uma importância fundamental a vários níveis e em diversos 

aspetos. Sentimos e sabemos que existe assim, a possibilidade de um ensino e aprendizagem de 

qualidade, criativo, lúdico, enriquecedor e apelativo, capaz de promover, através da educação 

formal, que deve complementar sempre a informal, uma educação didática e significativa. 

Assim, observámos e verificámos que as nossas crianças aprenderam a pensar, explorando 

materiais, que mais tarde e frequentemente, aplicaram resolvendo situações problemáticas que se 

lhes iam apresentando, enquanto elas tentavam com a nossa ajuda descobrir, outras formas de 

chegar ao mesmo resultado, ou solução, pois desempenhamos e fomos, como preconiza Marques 

(2008), facilitadores das aprendizagens. Deste modo, nós, enquanto educadores aceitávamos, a 

diversidade de raciocínios que as crianças apresentavam, visando fomentar a destreza mental, 

para obter a resposta correta, incentivando sempre novas formas de chegar à solução e 

desenvolvendo sempre a persistência e nunca a desistência.  

Em síntese, tanto no pré-escolar como no 1.º CEB, as crianças evoluíram 

significativamente, quando manipularam materiais, dando sentido às tarefas realizadas, o que era 

notório pelo gosto, interesse e alegria que demonstravam. Esta minha perceção é fundamentada, 

como já referi e reitero pela visibilidade alcançada nos resultados, em que constatamos e 

acentuamos que os laços que criaram com a aprendizagem, desenvolvendo uma motivação 

intrínseca foram muito significativas, estando nós convictas que serão uma mais valia, no futuro 

destas crianças, pois foi um sentimento que elas próprias nos manifestaram e expressaram ao 

longo do trabalho que desenvolvemos. 
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4. Trajetórias futuras 

 
Começo por salientar que este trabalho desenvolveu em nós capacidades e competências que 

serão fundamentais para o futuro, permitindo construir saberes e conhecimentos que serão úteis a 

curto e a longo prazo. Através do trabalho, realizado por nós, baseado nos conhecimentos teóricos 

aprendidos, e por nós aplicados e exequíveis na prática, percebemos e inferimos que outras 

investigações seriam oportunas e teriam surgido, como vetores fundamentais e complementares 

desta nossa investigação em curso, se o tempo fosse mais alargado. 

Assim, salientamos que na nossa perspetiva, seria importante termos realizado mais 

atividades nas diversas áreas, promovendo ainda mais a manipulação e efetuando mais registos, 

desenvolvendo um estudo mais quantitativo em vez de qualitativo, visando assim, que os nossos 

resultados fossem mais fidedignos e credíveis, ou seja, mais significativos. Seria ainda pertinente, 

estudarmos e aprofundarmos as relações entre a aprendizagem efetuada, através da manipulação 

e os níveis alcançados relativamente à metacognição, às transferências de aprendizagem e à 

destreza mental. 

Com estes estudos e sugestões de novas investigações queremos e pretendemos implementar 

a mudança, sempre com um caráter prospetivo, de futuro, visando ser mais proativos, mas 

sabendo e estando conscientes de que a mudança tem de começar por nós. Assim, também em 

contexto educativo podemos fazer a diferença, por mais pequena que seja o que possibilita que o 

pensamento em relação ao processo de ensino e aprendizagem nunca estagne, apercebemo-nos 

que muitas vezes qualquer conceito teórico se relaciona com outro e mais outro, e que o 

importante é fomentar o gosto de aprender, ou seja tem de se incentivar e transmitir a vontade de 

aprender. Urge deste modo, desenvolver a consciência de que se deve procurar sempre melhorar, 

devendo ser este o fio condutor que acompanha o educador, ao longo da vida, o que é fundamental 

para que aprendamos sempre mais, sabendo ajudar a descobrir essas aprendizagens, como uma 

ferramenta essencial à vida, pois a aprendizagem nunca tem fim, ou seja, estamos sempre a 

caminho e o caminho faz-se caminhando…. 

 

 

 

5. Conclusão     
 

 
Após a elaboração do nosso relatório inferimos da importância e necessidade dos materiais 

como ferramentas, apoios, meios, auxílios e suportes de aprendizagem, ou seja facilitadores da 

aprendizagem, pois através da sua manipulação são exequíveis aprendizagens mais ativas e 

significativas.  
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Relacionadas com esta questão que constituiu o cerne do nosso estudo interligam-se outras 

fundamentais que foram promovidas e desenvolvidas: 

- a questão da motivação inicial e continuada, pois consequentemente os materiais a explorar 

e manipular assumem especial relevo, pois fomentam a motivação extrínseca que deve ser 

conducente à intrínseca, de tal modo que a criança sinta desejo de aprender, satisfazendo os seus 

interesses e a curiosidade; 

- a metacognição em que  a  criança deve justificar os seus raciocínios, aprender a aprender. 

- as transferências de aprendizagens, em que as crianças aplicam os conhecimentos adquiridos 

a novas e diferentes situações;  

     - a comunicação multilateral e interação social, evidenciando-se uma melhoria na 

comunicação, maior partilha e troca de ideias; 

- a  complexidade das tarefas, por vezes, facilitadas porque acompanhadas de materiais, como 

suportes de aprendizagens; 

- o tipo de aprendizagens, pois a criança que ouve, visualiza, manipula, age ou experimenta 

retêm entre 90% a 95%  dos conteúdos; 

- a interdisciplinaridade como uma prática de ensino que promove o cruzamento de saberes 

disciplinares e suscita pontes e articulações entre domínios diversos; 

- o paradigma  qualitativo do processo de ensino e aprendizagem que  põe a  tónica e considera 

que nos devemos centrar mais no como a criança aprende, ou seja nos processos, nas 

metodologias, nos recursos físicos e materiais, técnicas ou seja na qualidade do processo e não 

apenas na quantidade dos conteúdos. 

Consequentemente emerge e sobressai o modelo holístico ou ecológico, interativo, 

explicativo do comportamento da criança, que defendemos e reiteramos, pois sabemos que tem 

em consideração um conjunto de fatores intrínsecos e extrínsecos que condicionam o 

comportamento das crianças, como as suas caraterísticas, as particularidades do professor, o 

ambiente social e físico, onde incluímos e surgem os materiais que utilizamos, bem como o 

currículo e os conteúdos, implicados diretamente nas tarefas a desenvolver. A aprendizagem, 

encarada nesta perspetiva, converge na interligação de todos estes condicionantes e resulta da 

conjugação de todos eles. 

Assim, todos estes aspetos foram por nós experienciados ao longo do processo de PES, 

constituindo alicerces fundamentais na nossa formação e progresso, quer a nível profissional, quer 

pessoal, como indivíduos e Pessoas, iniciantes na prática de ensino. 

No final da exequibilidade da nossa PES, sentimos, constatamos e inferimos que tentamos 

responder às exigências da educação atual, neste âmbito, recorremos sempre que possível à 

utilização dos recursos de apoio ao processo de ensino e aprendizagem, que apresentam uma mais 

valia, pois proporcionam um maior envolvimento na construção do conhecimento, conduzindo a 

uma melhor compreensão dos conteúdos, tornando as atividades mais interessantes e 
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motivadoras, proporcionando aulas interativas e dinâmicas, que despertam e estimulam, a 

curiosidade, a espontaneidade, a concentração, a procura e o interesse, por meio de experiências 

visuais, táteis e imaginárias. Consoante este tipo de experiências, criaram imagens de algo que 

lhes era familiar no seu quotidiano e, portanto, ampliaram a capacidade de representar 

mentalmente objetos e vivências, criando uma maior ligação com os conteúdos mais complexos. 

De acordo com as análises efetuadas, verificamos que as crianças que manipulam 

recorrendo a diversos materiais apresentam melhores resultados, porque a partir da manipulação 

e da exploração do objeto, ultrapassam as dificuldades da abstração, compreendendo de forma 

clara e sucinta regras, propriedades e teorias.  

Inferimos também, que uma aprendizagem com materiais apela ao sentido crítico e criativo 

dos alunos, que aprendem a comunicar, a raciocinar, a resolver problemas e a aprofundar ideias e 

conhecimentos, estimulando o gosto pela aprendizagem, apelando à autonomia, à criatividade, à 

cooperação no trabalho realizado e à confiança dos alunos nas suas próprias capacidades, fazendo 

com que estes se sintam capazes de vencer as dificuldades, melhorando o entendimento cognitivo 

e intelectual dos conteúdos.  

No que concerne às Práticas Pedagógicas dirigidas, também aqui salientamos a importância 

da utilização dos materiais, visando colmatar as dificuldades e necessidades das crianças que 

devem explorar, mexer, visualizar e experimentar, para a posteriori, através da concretização 

ultrapassarem as lacunas. Desta forma, irão relacionar mais facilmente os conteúdos e estabelecer 

relações entre os vários conhecimentos, estimulando o entusiasmo e o empenho, durante a 

realização das tarefas propostas. Consequentemente, permitem que a criança construa 

conhecimentos através da experimentação, manipulação e, por sua vez, reflita sobre a própria 

ação, sendo capaz de entender determinados conceitos mais complexos e elaborados.  

Urge, assim, a consciencialização que, para transmitir e ajudar a descobrir e construir 

conhecimentos é necessário dominá-los, pois ensinar exige formação constante e gosto pela 

profissão, além de grande interesse pelas crianças, pois como refere Sebastião da Gama, para 

ensinar é necessário conhecer bem as nossas crianças. Sabemos porém, que estamos sempre a 

caminho…, pois a distância entre a dimensão fáctica e axiológica da educação é abismal, ou seja, 

estamos sempre entre o que é…, a realidade com as suas limitações e obstáculos e o que deve 

ser…, o ideal, o que pretendemos e por isso o caminho faz-se caminhando visando alcançar 

sempre o que deve ser e vivendo nessa esperança constante que nos faz agir, caminhar, lutar e 

Viver. 
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Apêndice 1 

Planificação da atividade deformação Social e Pessoal no Pré-
Escolar 
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Data: 24-26/ 11/ 2014 

Tema: Lares/ Centros de dia (visita ao lar e centro de dia de Santa Clara)    

Área de conteúdo Objetivos/ Competências  Estratégias/ Atividades Recursos Avaliação 

 

 

 

Formação Pessoal 

e Social 

 

 

 Proporcionar encontros de 

gerações 

 Dinamizar ações de solidariedade 

 Criar e reforçar laços de amizade e 

respeito pelos mais velhos 

 

 

-Diálogo com grupo sobre as 

atividades a realizar/planificação 

visita ao lar de Santa Clara. 

-Distribuição de tarefas; 

-Atividades que envolvam todos 

os agentes educativos da 

instituição. 

 

- Transporte; 

- Lar de Santa Clara 

 

 

 

 

 

 

- Motivação. 

- Empenho. 

- Cooperação. 

- Entreajuda. 

- Concentração. 

- Oralidade. 
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Apêndice 2  

 Planificação da atividade de Expressão Motora no Pré-Escolar 
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Data: 26 -28/01/ 2015 

Tema: Construção do Arlequim 

Área de conteúdo Objetivos/ Competências  Estratégias/ Atividades Recursos Avaliação 

 

 

 

 

Expressão motora 

 

 

 Desenvolver a motricidade global. 

 Aprender a utilizar melhor o seu 

corpo. 

 Coordenar os movimentos 

corporais. 

 Desenvolver a coordenação óculo-

manual. 

 

 

- Jogos tradicionais (jogo das 

cadeiras; jogo das latas e o jogo 

do rebuçado escondido). 

 

 

 

- Computador; 

- Cadeiras;  

- Latas; 

- Bolas; 

- Recipiente com 

água e recipiente com 

farinha; 

- Doces. 

 

 

 

- Empenho; 

- Motivação; 

- Participação. 
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Apêndice 3 

Planificação da atividade de Expressão Dramática no Pré-Escolar 
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Data: 09 -10/ 12/ 2014 

Tema: Preparação para a festa de Natal. 

Área de conteúdo Objetivos/ Competências  Estratégias/ Atividades Recursos Avaliação 

 

 

Expressão 

Dramática 

 

 

 Desenvolver a expressividade. 

 Recontar a história escutada. 

 Desfuncionalizar objetos. 

 Organizar o jogo dramático. 

 

 

 

- Ensaio da dramatização da peça 

D. Inês e D. João, retirada do 

livro “Mão no chão e pé no ar” 

 

   

- Concentração; 

- Empenho; 

- Motivação; 

- Participação. 
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Apêndice 4 

Planificação da atividade de Expressão Plástica no Pré-Escolar 

 

 



Relatório da Prática de Ensino Supervisionada 
 

126 
 

 

 

 

Data: 05 -07/ 01/ 2015 

Tema: Os Reis Magos. 

Área de conteúdo Objetivos/ Competências  Estratégias/ Atividades Recursos Avaliação 

 

 

 

 

 

Expressão Plástica 

 

 

 Valorizar o processo de 

exploração e descoberta. 

 Desenvolver a criatividade. 

 Explorar diversos materiais. 

 Estimular o desejo de aperfeiçoar e 

fazer melhor. 

 Recortar imagens e picotar 

imagens 

  Preencher corretamente os 

espaços delimitados. 

 

 

 

- Pintura das imagens dos reis 

magos, sua identificação (nome) 

- Recorte das imagens dos reis 

magos e dos camelos. 

- Pintura com aguarelas. 

- Construção de vários reis. 

 

  

- Lápis de cor; 

-Tesoura; 

- Cola; 

- Aguarelas: 

- Areia; 

- Pico; 

-Molde de um rei 

(capsulas de café, 

tecidos,…) 

 

 

 

- Motivação; 

-Criatividade; 

- Empenho. 

-Produções das   

 crianças; 
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Apêndice 5 

Planificação da atividade do domínio da linguagem oral e 

abordagem à escrita no Pré-Escolar 
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Data: 20 -22/ 10/ 2014 

Tema: Comemoração do Dia das Bruxas/Halloween 

Área de conteúdo Objetivos/ Competências  Estratégias/ Atividades Recursos Avaliação 

 

 

 

Área de Expressão 

e Comunicação 

-Domínio de 

linguagem oral e 

abordagem à escrita 

 

 

 Fomentar a comunicação oral; 

  Expressar oralmente com 

progressiva clareza e autonomia; 

 Adquirir vocabulário novo; 

 Narrar e explorar o conteúdo lúdico 

da linguagem; 

 Fazer pergunta e responder 

demonstrando - que compreende a 

informação transmitida oralmente; 

 Constatar com as diversas formas 

de linguagem escrita;   

 

 

- Diálogo sobre o tema o “Halloween” 

- Apresentação de um teatro de 

fantoches “A Festa do Halloween” 

- Exploração do teatro; 

-Brincar com a sonoridade das 

palavras; 

- Questões sobre a história/teatro 

contados; 

- Registo da vivência; 

- Substituir a palavra pela imagem 

(bruxa, vampiro, rebuçados, fantasma, 

…). 

- Registo do teatro de fantoches, 

através da sequencialidade de ações; 

 

 -Fantocheiro; 

-Fantoches (Bruxa, 

Vampiro, Morcego; 

Rebuçados/Caramelos...

); 

 

 

 

- Oralidade. 

- Registos 

individuais. 

- Aplicação de 

conhecimentos; 

- Registos 

individuais; 

- Fichas de 

trabalho; 

- Motivação; 

- Empenho. 
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Apêndice 6 

Planificação da atividade do domínio da linguagem oral e 

abordagem à escrita no Pré-Escolar 
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Data: 20 -22/ 10/ 2014 

Tema: Comemoração do Dia das Bruxas/Halloween 

Área de conteúdo Objetivos/ Competências  Estratégias/ Atividades Recursos Avaliação 

 

 

 

Área de Expressão 

e Comunicação 

- Domínio de 

linguagem oral e 

abordagem à escrita 

 

 

 Fomentar a comunicação oral; 

 Expressar oralmente com 

progressiva clareza e autonomia; 

 Adquirir vocabulário novo; 

 Narrar e explorar o conteúdo lúdico 

da linguagem; 

 Fazer pergunta e responder 

demonstrando - que compreende a 

informação transmitida oralmente; 

  Constatar com as diversas formas 

de linguagem escrita;   

 

 

- Diálogo sobre o tema o “Halloween” 

- Apresentação de um teatro de 

fantoches “A Festa do Halloween” 

- Exploração do teatro; 

-Brincar com a sonoridade das palavras; 

- Questões sobre a história/teatro 

contados; 

- Registo da vivência; 

- Substituir a palavra pela imagem 

(bruxa, vampiro, rebuçados, fantasma, 

…). 

- Registo do teatro de fantoches, através 

da sequencialidade de ações; 

  

-Fantocheiro; 

-Fantoches (Bruxa, 

Vampiro, Morcego; 

Rebuçados/Caramelos.

..); 

 

 

 

- Oralidade. 

- Registos 

individuais. 

- Aplicação de 

conhecimentos; 

- Registos 

individuais; 

- Fichas de 

trabalho; 

- Motivação; 

- Empenho. 
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  Apêndice 7 

Planificação da atividade do domínio da matemática no Pré-

Escolar 
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Data: 27-29/ 10/ 2014 

Tema: Vivenciar o “Dia das Bruxas” e o “Dia Mundial da Poupança” 

Área de conteúdo Objetivos/ Competências  Estratégias/ Atividades Recursos Avaliação 

 

 

 

 

 

Domínio da 

matemática 

 

 

 Desenvolver o pensamento 

lógico-matemático; 

 Tomar consciência do desenrolar 

do tempo. 

  Desenvolver a noção temporal - 

dias da semana, mês; 

 Estabelecer relações entre os 

elementos de um conjunto; 

classificar, seriar e ordenar; 

 Compreender a correspondência 

de uma determinada quantidade a 

um número; 

 

 

 

- Exploração de quadros de dupla 

entrada: quadro de presenças 

(registo das faltas, pelas crianças); 

-Agrupar, seriar e ordenar 

(diferentes símbolos/imagens do 

Halloween) atendendo às suas 

caraterísticas: tamanho, forma, 

cor... 

-Quantificar agrupamentos/efetuar 

contagens; 

- Elaboração e exploração de jogos 

diversos (de lógica, com dado, de 

identificação e de sombras...) 

 

- Calendário; 

-Fichas de trabalho; 

- Jogos de memória; 

- Jogo de tabuleiro (O 

Castelo 

Assombrado). 

- Jogos elaborados 

param o efeito (jogo 

da memória; jogo do 

tabuleiro “o castelo 

assombrado” 

- Diálogo acerca da 

temática. 

 

 

- Concentração; 

- Empenho; 

- Motivação; 

- Participação; 

-Concretização; 
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Apêndice 8 

Planificação da atividade do Domínio do Conhecimento do 

Mundo no Pré-Escolar 
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Data: 05 - 07/ 01/ 2014 

Tema: Os Reis Magos 

Área de conteúdo Objetivos/ Competências  Estratégias/ Atividades Recursos Avaliação 

 

 

Conhecimento do 

Mundo 

 

 

 

 

 

 Desenvolver a curiosidade e o 

desejo de saber. 

 Relatar e relacionar os 

acontecimentos. 

Realizar experiencia e analisar os 

resultados. 

 

 

- Experiencias: A reflexão 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

- Água; 

- Luz solar; 

-Candeeiro 

-Taça com água; 

- Canetas; 

- Formas geométricas 

em papel de várias 

cores. 

 

- Motivação. 

-Empenho. 

-Execução. 

-Registos diversos 
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Apêndice 9 

Planificação da atividade da área do Português no 1º CEB 
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Data: 13 abril de 2015             

Área/Tema Objetivos Conteúdos Recursos Avaliação 

 

 

Língua 

Portuguesa 

Oralidade; 

Leitura e Escrita. 

- Comunicar oralmente, com progressiva autonomia e 

clareza; 

- Desenvolver a capacidade de retenção da informação 

oral; 

- Desenvolver as competências de Leitura; 

-Promover as aptidões da escrita; 

- Conhecer o alfabeto e osda grafemas; 

- Transcrever e escrever textos; 

- Desenvolver o conhecimento da ortografia 

-Oralidade; 

- Leitura; 

- Escrita; 

- Verbos; 

- Adjetivos; 

- Distinção de palavras formadas por X 

e Ch. 

 

-Manual; 

- Folhas A4; 

- Fichas de trabalho. 

 

 

 

 

 

. 

Direta: 
-Resultados obtidos; 

- Empenho; 

- Interesse; 

- Motivação; 

- Concentração. 

Processos de operacionalização: 
Área de Língua Portuguesa: 

- Motivação inicial: diálogo sobre o fim-de-semana e provérbios sobre o mês de abril; 

- Questionar os alunos sobre se alguma vez pensaram em ser inventores e o que inventariam e porquê? 

- Dar a conhecer aos alunos nomes de grandes inventores e explicar de que forma os mesmos contribuíram para o avanço tecnológico; 

- Leitura e exploração do texto “Estranhões, Bizzarrocos e outros seres sem exemplo”, do manual de Português, página 111; 

- Ditado do mesmo texto; 

- Resolução da ficha de trabalho do manual, página 112: 

- Aplicação dos conhecimentos (transferências de aprendizagem); 

- Correção da ficha de trabalho; 

- Elaboração de um texto sobre um ser estranho. 
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Apêndice 10 

 Planificação da atividade da área de Matemática 1ºCEB 
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Data: 25 maio de 2015 

Área/Tema Objetivos Conteúdos Recursos Avaliação 

 

 

 

Matemática 

Grandezas e 

medidas 

 

-Promover o cálculo mental; 

-Reconhecer a necessidade de escolha de uma 

unidade para efetuar medições; 

- Utilizar o litro para realizar medições de 

capacidade; 

-Compara capacidades (utilizando recipientes da 

várias formas); 

-Resolver problemas de um ou dois passos 

envolvendo medidas de diferentes grandezas. 

- Grandezas e medidas 

 Medidas de capacidade: 

litro. 

 

-Copos: 

-Jarro; 

-Garrafa; 

-Garrafão; 

-Computador; 

-Manual; 

- Ficha de trabalho; 

 

 

Direta: 
- Pelos resultados 

obtidos; 

- Pelo empenho; 

- Pelo interesse; 

- Pela motivação; 

-Pela concentração. 

Processos de operacionalização: 

Área de Matemática: 
- Motivação inicial: adivinhas matemáticas; 

           - Cálculo mental sobre temáticas já abordadas; 

- Explicação dos cálculos (metacognição); 

- Será trazido para a aula recipientes com várias formas, os alunos terão que dizer qual a diferença entre esses objetos; 

- Os alunos poderão encher os recipientes com água e verificar qual deles leva mais ou menos água; 

- Seguidamente será explicado aos alunos que para medirmos o líquido precisamos de uma medida de nome “Litro” (anexo XXIX); 
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Apêndice 11 

 Planificação da atividade da área de Estudo do Meio 1ºCEB 
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Data: 16 março de 2015 

Área/Tema Objetivos Conteúdos Recursos Avaliação 

 

Estudo do 

Meio 

À descoberta do 

ambiente 

natural 

- Identificar algumas plantas mais comuns 

existentes no ambiente próximo: 

- Registar variações do aspeto, ao longo do 

ano. 

- Germinação - PowerPoint sobre 

plantas e sementes. 

- Computador; 

- Projetor; 

- Vasos; 

- Copo; 

- Sementes; 

- Algodão. 

Direta: 
-Resultados 

obtidos; 

- Empenho; 

- Interesse; 

- Motivação; 

- Concentração. 

Processos de operacionalização: 
Área de Estudo do Meio: 

-Motivação continuada: diálogo sobre as plantas; 

- Visualização de um PowerPoint sobre as plantas e as sementes (anexo II); 

- Germinação de uma semente de feijão e de uma outra semente que se planta na Primavera, para verificarmos a sua evolução e as suas 

diferenças. 

- Registo da atividade. 
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Apêndice 12 

 PowerPoint explicativo sobre a constituição das plantas
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Apêndice 13 

 Planificação da atividade da área de Expressão Musical 1ºCEB 
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Data: 28 abril de 2015 

Área/Tema Objetivos Conteúdos Recursos Avaliação 

 

Expressão 
musical  

-Reproduzir pequenas melodias. 

 

 

 

-Entoação de uma canção. - Canção alusiva ao 

dia da mãe; 

- Computador; 

- Voz. 

Direta: 
-Resultados 

obtidos; 

- Empenho; 

- Interesse; 

- Motivação; 

Processos de operacionalização: 
Expressão musical: 

- Mostrar aos alunos uma canção alusiva ao dia da mãe (anexo XX); 

- Em conjunto todos cantam a canção.  



 

145 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndice 14 

Planificação da atividade da área de Expressão Plástica 1ºCEB  
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Data: 15 abril de 2015 

Área/Tema Objetivos Conteúdos Recursos Avaliação 

 

 

Expressão 

plástica 

 

  

-Exploração de técnicas diversas; 

-Desenvolver a motricidade fina; 

-Explorar técnicas de pintura; 

-Promover a criatividade e imaginação na 

elaboração dos trabalhos propostos. 

- Desenho da mão para a 

elaboração do placard alusivo à 

primavera. 

 

 

 

- Pintura; 

- Tintas; 

- Recipiente; 

- Folhas A5; 

- Folhas A4; 

- Lápis de cor ou 

marcadores 

Direta: 
-Resultados 

obtidos; 

- Empenho; 

- Interesse; 

- Motivação; 

- Concentração. 

Processos de operacionalização: 
 

Expressão Plástica: 
- Continuação da atividade iniciada na aula anterior sobre a primavera, elaboração do sol, construído através das mãos dos alunos; 

 

- Cada aluno pinta molha a sua mão na tinta verde e imite a mesma para uma folha branca, esta atividade tem como objetivo a construção da 

relva para o placard da primavera (anexo XVI);. 
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Apêndice 15 

Planificação da atividade da área de Expressão Dramática 1ºCEB 

 



Relatório da Prática de Ensino Supervisionada 
 

148 
 

Data: 26 maio de 2015 

Área/Tema Objetivos Conteúdos Recursos Avaliação 

 

 

Expressão 
dramática 

 

  

-Explorar, individual e coletivamente, diferentes 

níveis e direções no espaço. 

-Explorar o corpo como meio de comunicação; 

-Explorar diferentes reações sensórias/motoras; 

- Desenvolver o sentido de grupo; 

  -Alunos. Direta: 
- Pelos resultados 

obtidos; 

- Pelo empenho; 

- Pelo interesse; 

- Pela motivação; 

-Pela concentração 

Processos de operacionalização: 
 

Expressão Dramática: 
- A aula inicia-se com a explicação dos jogos; 

- 1º Jogo: O chefe 

Organiza-se a turma numa roda e escolhe-se um aluno para ser o primeiro a começar o jogo. Este é o chefe e propõe uma maneira de andar: aos saltos, 

de gatas, à manca, etc. Todos na roda o imitam, reproduzindo o movimento proposto e, a um sinal do professor, previamente estabelecido (por exemplo, um 

assobio), o aluno seguinte na roda passa a ser o chefe, propondo ele uma nova maneira de andar. O jogo só termina quando todos os alunos tiverem passado 

pelo papel de chefe. 

 

- 2ºJogo: Apanhar a cauda 

Com a turma organizada em dois grupos de 6 alunos e dois grupos de 7 alunos, dispostos em colunas, cada aluno agarra-se com as mãos à cinta do colega da 
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frente. O primeiro elemento da fila é a cabeça do cão e o último, com uma corda presa à cinta, é a cauda do animal. O jogo começa com o primeiro, a cabeça, 

a tentar apanhar o último, a cauda, que deve fugir-lhe. Durante esta disputa, a fila não pode ser desfeita, isto é, os alunos que formam o corpo do cão não 

podem largar a cinta dos outros. Quando a cabeça apanhar a cauda, o aluno da frente passa para o último lugar da fila, tomando a posição de cauda. Todos os 

alunos devem experimentar as duas posições.  

 

- 3º Jogo: O meu corpo 

- Os alunos simulam corporalmente situações indicadas pela professora como por exemplo: 

     – frio; 

     – calor; 

     – zanga; 

     – indiferença; 

     – alegria; 

     – surpresa; 

     – admiração; 

     – mimo; 

     – etc.; 
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  Apêndice 16 

Atividade experimental de Matemática 1ºCEB 
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 Matemática 

 

Nome__________________________________________Data___________________  

 

O Material Cuisenaire – “O arco-íris de fazer de conta” 

 
O Material Cuisenaire tem mais de 50 anos de utilização em todo o mundo. Foi criado pelo 

professor belga Georges Cuisenaire Hottelet (1891-1980) depois de ter observado o desespero de um 

aluno, numa das suas aulas.  

Decidiu criar um material que ajudasse no ensino dos conceitos básicos da Matemática. Então 

cortou algumas réguas de madeira em 10 tamanhos diferentes e pintou cada peça de uma cor tendo assim 

surgido a Escala de Cuisenaire. Durante 23 anos, Cuisenaire estudou e experimentou o material que criara 

na aldeia belga de Thuin.  

Só 23 anos depois da sua criação (a partir de um encontro com outro professor – o egípcio Caleb 

Gattegno), é que o seu uso se difundiu com enorme êxito. O egípcio, radicado na 

 
Inglaterra, passou a divulgar o trabalho de Cuisenaire – a quem chamava de Senhor Barrinhas. 

Levou apenas 13 anos para passar a ser conhecido nas escolas de quase todo o mundo. Feito 

originalmente de madeira, o Cuisenaire é constituído por modelos de prismas quadrangulares com alturas 

múltiplas da do cubo – representante do número 1 – em 10 cores diferentes e 10 alturas proporcionais. 
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Atividade 1 - Pinta da cor correspondente as barras que faltam pintar: 

 

Atividade 2 - Considera a barra branca como unidade de medida.  

    1. Quanto vale a barra vermelha? ______________________________________  

 

    2. Quanto vale a barra amarela? ________________________________________  

 

    3. Quanto vale a barra castanha? ________________________________________  

 

 

Atividade 3  

 Quantas barras brancas são necessárias para formar uma barra do mesmo tamanho que a 

vermelha? __________________________________________________  

Quantas barras brancas são necessárias para formar uma barra do mesmo tamanho que a 

verde-clara? _________________________________________________  

Quantas barras brancas são necessárias para formar uma barra do mesmo tamanho que a 

rosa? _______________________________________________________  

Quantas barras brancas são necessárias para formar uma barra do mesmo tamanho que a 

amarela? ____________________________________________________  
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Atividade 4 – Constrói o número 6 com duas barras. Regista. 

 

Atividade 5 

O pai do Afonso quer construir um muro usando tijolos “Cuisenaire”. Escolhe um tijolo, 
para iniciar a construção, e constrói com ele um muro da mesma largura. Regista o teu muro no 
quadriculado 
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 Apêndice 17 

Ficha da atividade experimental de Estudo do Meio 1ºCEB
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Estudo do Meio - Solubilidade (Dissolve ou não dissolve) 

Conceções prévias 

Nome: __________________________               Data_________________ 

 

Estudo do Meio - Solubilidade (Dissolve ou não dissolve) 

Nome: __________________________               Data_________________ 

 

 

 

 

 

Substâncias Dissolve Não dissolve 

Azeite   

Sal   

Terra   

Arroz   

Farinha   

Café   

Açúcar   

Chocolate em pó   

Substâncias Dissolve Não dissolve 

Azeite   

Sal   

Terra   

Arroz   

Farinha   

Café   

Açúcar   

Chocolate em pó   
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Anexos 
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    Anexo 1 

Categorias socioprofissionais segundo Inês Borges 
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Grupos de posição 

Social 

Categorias Socio-profissionais agrupadas em 

cada um dos grupos 

 

Grupo A 

1. Grandes patrões e proprietários  

2. Profissões liberais; profissões de elevada competência 

técnica/administrativa 

3. Patões e proprietários médios 

4. Licenciados com posição média 

 

Grupo B 

5. Patrões e proprietários pequenos 

6. Professores 

7. Pessoal dirigente técnico/administrativo médio 

8. Outros  

 

 

 

Grupo C 

9. Isolados da industria/comércio e artesãos  

10. Pessoal administrativo 

11. Chefes de pessoal de serviços/transportes/comunicações ne 

pessoal qualificado 

12. Empregados de comercio e vendedores 

13. Mestres, encarregados e capatazes 

14. Operários qualificados 

 

Grupo D 

15. Isolados do comércio e agricultura 

16. Pessoal especializado de serviços/transportes/comunicações, 

cabos e praças da G.N.R./P.S.P. 

17. Operários especializados da indústria 

18. Trabalhador rural especializado 

 

Grupo E 

19. Isolados agrícolas e criadores de animais 

20. Pessoal não especializado dos 

serviços/transportes/comunicações 

21. Operários não especializados 

22. Mineiros e operários de pedreira 

23. Trabalhadores rurais empregados em trabalhos comuns 

 

Grupo F 

24. Reformados e desempregados 

25. Domésticas 

26. Sem indicação 
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Anexo 2 

Letra da música do Dia da Mãe 
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Mãe 

Autoria e interpretação: Alda Casqueira Fernandes 

 

A minha mãe, é um bombom 

É um biscoito 

É um baton 

Tudo o que eu gosto, ela é p´ra mim 

Eu gosto dela, eu gosto dela 

E ela de mim 

A minha mãe é um beijinho 

É um abraço 

É um carinho 

Tudo o que eu gosto, ela é p´ra mim 

Eu gosto dela, eu gosto dela 

E ela de mim 

A minha mãe, é o amor 

De todo o mundo e seu redor 

Todo o universo reúne assim 

Todo o amor, todo o amor 

Que tem por mim 

A minha mãe é uma cor 

É uma fada 

É uma flor 

Tudo o que eu gosto, ela é p´ra mim 

Eu gosto dela, eu gosto dela 

E ela de mim 

A minha mãe, é o amor 

De todo o mundo e seu redor 

Todo o universo reúne assim 

Todo o amor, todo o amor 

Que tem por mim 

Todo o universo reúne assim 

Todo o amor, todo o amor. Que tem por mim. 
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Anexo 3 

História Todos no Sofá 
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Todos no sofá- Luísa Dulca Soares 

 

 
Estão dez amigos 

todos num sofá. 

Mas tão apertados 

que não cabem lá. 

 

O rato guloso 

salta do sofá. 

São nove os amigos 

que ainda estão lá. 

 

O coelho manso 

salta do sofá. 

São oito os amigos 

que ainda estão lá. 

 

O gato tigrado 

salta do sofá. 

São sete os amigos 

que ainda estão lá. 

 

O pato marreco 

salta do sofá. 

São seis os amigos 

que ainda estão lá. 

 

O porco roncando 

salta do sofá. 

São cinco os amigos 

que ainda estão lá. 

 

 

 

O burro, aos coices, 

salta do sofá. 

São quatro os amigos 

que ainda estão lá. 

 

A vaca leiteira 

salta do sofá. 

São três os amigos 

que ainda estão lá. 

 

A alta girafa 

salta do sofá. 

São dois os amigos 

que ainda estão lá. 

 

O grande elefante 

salta do sofá. 

Já só um amigo 

ainda lá está. 

 

João Preguição 

fica no sofá. 

Deita-se a dormir 

e não sai de lá.
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