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Resumo 
 

A realização do presente relatório surge no âmbito da conclusão do Mestrado em 
Educação Pré-escolar e Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico (CEB), da Escola Superior de 
Educação, Comunicação e Desporto, do Instituto Politécnico da Guarda, e tem como objetivo 
refletir sobre as minhas práticas pedagógicas desenvolvidas enquanto estagiária. Este foi 
realizado na sequência dos relatórios de Prática de Ensino Supervisionada (PES) I e II, 
compilando as informações essenciais, relativas às duas instituições onde desenvolvi as 
minhas práticas. 

Neste âmbito, a PES I decorreu no Jardim-de-Infância de Alfarazes, com um grupo 
de 12 crianças, de 3 e 4 anos de idade, e a PES II foi desenvolvida na Escola Básica Adães 
Bermudes, numa turma de 2º ano, com 26 crianças de 7 e 8 anos.  

O documento encontra-se organizado em três capítulos: o Enquadramento 
Institucional, a Descrição do processo da PES e por fim um estudo sobre ”A utilização das 
tecnologias como recurso motivador da aprendizagem da Matemática”. 

O estudo foi realizado na escola onde decorreu a PES II, nos meses de setembro e 
outubro de 2017, e abrangeu o mesmo grupo de 26 crianças, que se encontrava já no 3º ano de 
escolaridade. Com a sua realização verificámos que as Tecnologias de Informação e 
Comunicação (TIC), apesar de serem parte integrante do quotidiano das crianças, quando 
utilizadas adequadamente no contexto de sala de aula, não só proporcionam uma maior 
motivação e interesse, como permitem relacionar as diversas áreas e satisfazer a curiosidade 
inesgotável das crianças.  
 

Palavras-Chave: TIC; PES; Matemática; recurso motivador; aprendizagem.
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Abstract 
 

The execution of this report comes in the context of the conclusion of the Masters in 
Pre-School and Primary School Education taught by the Superior School of Education, 
Communication and Sports at the Guarda Politecnic Institute, and has as its objective to 
reflect on my pedagogical practices developed as an intern. It was completed following the 
reports on the Supervised Teaching Practice (PES) I and II, compiling the essential 
information relating to the two institutions where I developed my practices. 
             In this context, PES I took place in the Alfarazes Kindergarten, with a group of 12 
children, of 3 and 4 years of age, and PES II was developed in the Adães Bermudes Primary 
School, in a Second Grade class, with 26 children of 7 and 8 years of age.          
             This document is organised in three chapters: the Institutional Framework, the 
Description of the PES process, and finally a study about “The use of technology as a 
motivating resource in the learning of Mathematics”. 
            This study was carried out in the school where PES II occurred, during the months of 
September and October of 2017, and spanned the same group of 26 children, which were 
already attending the third year of primary school. With this study we concluded that IT, 
despite being an integral part of the children’s day-to-day, when used adequately in the 
context of the classroom, it can not only provide more motivation and interest on the 
children’s part but it also allows for diverse areas to be related and to satisfy the insatiable 
curiosity of the children. 
 

Keywords: ICT; PES; Mathematics; movational resource; learning. 
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Introdução 
O presente relatório foi realizado no âmbito da conclusão do Mestrado em Educação 

Pré-escolar e Ensino do 1º CEB, da Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto da 

Guarda (ESECD). Com este, pretendo refletir sobre as experiências vividas ao longo dos meses 

de estágio, com vista a progredir nas minhas capacidades enquanto futura professora e 

educadora. 

Ao relacionar as práticas desenvolvidas durante a PES I e II, com os conhecimentos 

adquiridos ao longo do meu percurso académico, pude refletir sobre as mesmas e realizar o 

presente relatório. A PES, é uma Unidade Curricular fundamental a todos os futuros 

profissionais da educação, por permitir vivenciar ambientes quer no âmbito da Educação Pré-

escolar, quer no 1º Ciclo, intervindo diretamente nestes meios e interagindo com crianças de 

diferentes idades. Para enquadrar este trabalho reflexivo e investigativo, descrevi os vários 

contextos de estágio ao longo do relatório, realizando ainda um estudo que foi implementado na 

turma de 1º CEB. A PES I e II, decorreu em instituições públicas da cidade da Guarda, tendo a 

PES I sido desenvolvida no Jardim-de-infância de Alfarazes e a PES II, na Escola Básica do 1º 

CEB Adães Bermudes. 

Este documento encontra-se organizado em três partes fundamentais: o 

“Enquadramento Institucional”, a “Descrição da Prática de Ensino Supervisionada” e por fim, 

um estudo sobre ”A utilização das tecnologias como recurso motivador da aprendizagem da 

Matemática”. 

No primeiro capítulo “Enquadramento Institucional”, caracterizei os ambientes em que 

foram realizadas as minhas práticas, descrevendo tanto a localização das instituições como os 

diversos espaços que as constituem. Além desta descrição, realizei a caracterização dos grupos 

de crianças, a nível sociopedagógico e psicopedagógico.  

O segundo capítulo, “Descrição da Prática de Ensino Supervisionada”, surge no 

seguimento do primeiro, constando neste reflexões sobre as práticas desenvolvidas durante os 

meses de estágio e referências às diversas atividades desenvolvidas. 

Por fim, no terceiro capítulo apresento uma investigação sobre a influência das 

tecnologias no meio educativo, relatando, posteriormente, o estudo que desenvolvi na turma de 

1º CEB. Neste sentido, recorrendo à realização de uma ficha de diagnóstico e de um jogo 

interativo analisei os resultados obtidos e observei os comportamentos, a fim de averiguar se as 

tecnologias podem ser recursos mais motivadores para a aprendizagem.   
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Finalizo este relatório com uma conclusão geral, onde procuro realçar aspetos 

referenciados ao longo do mesmo e refletindo sobre as minhas ações enquanto futura 

profissional na área da docência.  

 

 

	



 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo I 
Enquadramento Institucional
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1. Caracterização do meio 
A PES I e II desenvolveu-se no Jardim-de-Infância de Alfarazes e na Escola Básica 

Adães Bermudes, que se localizam no centro da cidade da Guarda. Esta cidade, também 

conhecida como a cidade dos “5 F´s” é a mais alta cidade de Portugal, por se situar a 1065 

metros acima do nível médio das águas do mar, localizando-se na Região Centro do país. 

Atualmente, a cidade da Guarda abrange uma área de 712,11 km2, que incluem 43 

freguesias e 14 municípios, acolhendo, de acordo com os Censos de 2011, um total de 42 541 

habitantes. 

O distrito da Guarda (Figura 1) situa-se no centro da região beirã, entre o Planalto 

Guarda-Sabugal e a Serra da Estrela, representando uma localização privilegiada, partilhada 

pelas bacias hidrográficas dos cursos de águas dos Rios Mondego, Zêzere e Côa. 

Geograficamente, este concelho confina, a nascente, com os concelhos de Pinhel, Almeida e 

Sabugal, a sul com Belmonte e Covilhã, e finalmente, a poente, com Manteigas, Gouveia e 

Celorico da Beira (Fonte: https://www.mun-guarda.pt/Portal/default.aspx). 

	

	

	

	

	

	

	

 

Figura 1 – Mapa da localização do distrito da Guarda 

Fonte- http://agrupamentoaguiardabeira.pt/sites/areadepr 

ojeto12b2007html/2caracterizacao_concelho.htm 

Apresenta na sua extensão uma diversidade de património cultural e histórico que a 

tornam ainda mais especial, dos quais se destacam a Torre de Menagem, símbolo da estrutura 

defensiva da cidade e a Sé Catedral, que é considerada o ícone mais imponente da cidade. 

Sendo também conhecida como a cidade dos 5 F ́s: Forte (devido à dureza do granito e ao 

grandioso sistema defensivo, que ainda hoje se mantém); Formosa (pela diversidade de 

monumentos, praças, ruas e vielas, solares, parques, jardins e paisagens); Fria (devido à sua 

proximidade da Serra da Estrela); Farta (pela riqueza do vale do Mondego), e Fiel (que deriva 

da História e das caraterísticas genuínas das suas gentes honestas e hospitaleiras). 
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A importância da educação, tem vindo a ser reconhecida para o desenvolvimento da 

cidade e, por essa razão, dispõe de um variadíssimo conjunto de instituições que prestam 

serviços educativos, desde os primeiros anos de idade (infantários), passando pela formação 

secundária (ensino regular e escolas profissionais), até ao ensino superior (Instituto 

Politécnico da Guarda). 

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

2013, dois mega agrupamentos, o Agrupamento de Escolas da Sé, do qual fazem parte três 

escolas de 2º e 3º ciclos do Ensino Básico e Secundário, dezoito escolas do 1º CEB e 

dezassete Jardins-de-infância, e o Agrupamento de Escolas Afonso de Albuquerque, que 

engloba três escolas de 2º e 3º ciclos do Ensino Básico e Secundário, onze escolas do 1º CEB 

e sete Jardins-de-infância.  

A par de todas estas instituições de ensino, a cidade da Guarda oferece ainda uma 

diversidade de ofertas culturais, destacando-se a Biblioteca Municipal Eduardo Lourenço 

(BMEL), a Quinta da Maunça, o Teatro Municipal da Guarda (TMG), o Museu da Guarda, o 

Parque Urbano do Rio Diz, o Pavilhão desportivo de S. Miguel, as Piscinas Municipais, o 

Estádio Municipal, entre outros (Fonte: https://www.mun-guarda.pt/Portal/default.aspx). 
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2. Caracterização das instituições 

2.1.  Jardim-de-Infância de Alfarazes 

O Jardim-de-infância de Alfarazes (Figura 2) é um estabelecimento de Educação Pré-

Escolar da Rede Pública, que pertence ao Agrupamento de Escolas da Sé, e encontra-se 

sediado no mesmo edifício da creche “O Castelo”, construído no ano 2006, está localizado no 

bairro Nossa Sr. Dos Remédios (Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Localização do Jardim-de-Infância de Alfarazes 

Fonte- Google Maps 

Este jardim-de-infância ocupa o rés-do-chão do edifício (Figura 3) e carateriza-se 

pela existência de um hall de entrada; um salão polivalente; três salas de atividades, 

devidamente equipadas com casas de banho (uma para crianças com 3 e 4 anos, outra para 

crianças com 4 e 5 anos e a terceira para crianças com 5 e 6 anos); uma sala de vídeo; uma 

sala de educadoras, com instalações sanitárias próprias; um refeitório; uma casa de banho 

para adultos, adaptada para pessoas com limitações motoras. 

 

Figura 3 – Jardim-de-Infância de Alfarazes 

Fonte- Própria 
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Para além de todos estes espaços o jardim-de-infância ainda dispõe de uma cave 

comum à creche “O Castelo”, onde se encontra uma arrecadação para o material pedagógico; 

uma arrecadação para produtos e equipamentos de limpeza; um salão de atividades 

essencialmente destinado a atividades de expressão motora e instalações sanitárias para 

crianças e adultos. 

No espaço exterior do edifício existem duas zonas de recreio com piso de areão e 

antichoque equipadas com brinquedos como escorregas, baloiços, um balancé e uma casinha, 

sendo que uma destas zonas é destinada apenas às crianças da sala dos 3/4 anos. 

O estabelecimento educativo deve organizar-se como um contexto facilitador do 

desenvolvimento e da aprendizagem das crianças, proporcionando também oportunidades de 

formação dos adultos que nele trabalham (ME, 2016, p.23). Considerando as características 

descritas, este jardim-de-infância detêm todos os recursos essenciais à boa formação das 

crianças, sendo um meio escolar de excelência. 

2.1.1. Caracterização da sala de atividades 

A sala onde decorreu a minha PES destina-se a crianças com 3 e 4 anos que acabam 

de entrar no jardim-de-infância, esta organiza-se de forma a dar resposta ao desenvolvimento 

e aprendizagem (...) das crianças (ME, 2016, p.23) e encontra-se dividida em diferentes 

espaços, de acordo com a área de conteúdo que se pretende estimular e com as atividades que 

se pretende desenvolver (Figura 4). Assim, é composta pelo espaço do faz-de-conta, o espaço 

das construções, o espaço da leitura, o espaço dos enfiamentos e conversa, o espaço da 

expressão plástica e jogos de mesa, o espaço do computador, o espaço dos materiais e jogos, e 

uma casa de banho. Como foi já referido, esta sala tem acesso exclusivo a uma das zonas de 

recreio exterior, que está devidamente equipada para que proporcione às crianças momentos 

de brincadeira livre e de aprendizagem. Anexa a esta sala existe ainda a sala do sono, onde as 

crianças descansam depois do almoço. Em todos os espaços utilizados pelas crianças existe 

um quadro de presenças, para que estas registem a sua assiduidade, permitindo-lhes a 

participação na organização do tempo, já que no mesmo dia podem apenas frequentar um 

espaço ou no período da manhã ou no período da tarde. 

A estruturação do tempo em sala na educação de infância é um dos alicerces do 

trabalho pedagógico porque tem a capacidade de orientar as crianças no que diz respeito ao 

espaço e ao tempo, bem como de auxiliar os educadores/as nas atividades do dia a dia. 

(Madeira, 2017 ,p.23) 
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Figura 4 – Sala de atividades dos 3 e 4 anos 

Fonte- Própria 

• Espaço dos jogos e do computador  

Ao entrar na sala de atividades, deparamo-nos com o espaço do computador (Figura 

5), utilizado para reproduzir filmes ou músicas, e o espaço de armazenamento dos jogos e dos 

materiais destinados à Expressão Plástica. O computador desta sala não é utilizado de forma 

autónoma pelas crianças, devido à faixa etária em que se encontram, contudo constitui um 

excelente recurso de aprendizagem, pela diversidade de atividades que se podem desenvolver 

com o seu auxílio. Tal como salientam as Orientações Curriculares para a Educação Pré-

Escolar (OCEPE), a educação para os media acompanha a utilização dos meios tecnológicos 

e informáticos como ferramentas de aprendizagem, havendo assim uma articulação com 

outras áreas de conteúdo (ME, 2016, p. 93). 

No que diz respeito à área de armazenamento, esta possibilita às crianças a perfeita 

visualização e seleção de todos os materiais e jogos que a sala dispõe, permitindo que cada 

criança tome as próprias decisões e também que se responsabilize pela arrumação devida de 

todos os recursos. Adquirir maior independência significa, na educação pré-escolar, ser 

progressivamente capaz de cuidar de si e utilizar os materiais e instrumentos à sua 

disposição (ME, 2016, p.36).  

 

 

 

 

 
Figura 5 – Espaço dos jogos e do computador 

Fonte- Própria 
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• Espaço de armazenamento dos materiais 

Também à entrada da sala encontramos três móveis para armazenamento de 

materiais, contudo esta zona é utilizada apenas pelos adultos, por se tratar de materiais 

potencialmente perigosos quando utilizados sem supervisão. 

 

 

 

 

 
Figura 6- Espaço de armazenamento 

Fonte: Própria 

• Espaço das presenças e dos enfiamentos 

Este espaço é utilizado diariamente pelas crianças para realizar tanto a marcação das 

presenças (Figura 7), como para dialogar e cantar os “Bons Dias”, sendo um local 

fundamental ao desenvolvimento das rotinas definidas pela educadora titular. Para além disto, 

é também utilizado pelas crianças que pretendem realizar enfiamentos. A atividade de 

enfiamentos (Figura 8) permite às crianças desenvolver as suas capacidades estéticas e 

motoras, devido aos aspetos físicos que este recurso apresenta (cores variadas, formato de 

sólidos geométricos e orifícios para unir as peças com uma corda). 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7- Espaço das presenças e do diálogo 

Fonte: Própria 
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Figura 8- Quadro para o registo das presenças no espaço dos enfiamentos 
Fonte- Própria 

 

• Espaço da leitura 

Apesar de estas crianças não saberem ler, este espaço está devidamente equipado 

(Figura 9), com o objetivo de estimular o gosto pela leitura e pela escrita. Este espaço, é um 

dos que maior importância apresenta para o seu desenvolvimento, dado que, tal como realçam 

as OCEPE, é importante que as crianças se apropriem do valor e importância da leitura e da 

escrita, o que acaba por ser determinante para a construção do seu projeto pessoal para ler 

e escrever (ME, 2016, p.71). Neste sentido, os livros existentes neste espaço encontram-se no 

Plano Nacional de Leitura (PNL), sendo alguns pertencentes à instituição e outros 

distribuídos pela Biblioteca itinerante da cidade. 

Esta área é muito importante por despertar o gosto pela leitura nas crianças, pois 

estas podem recorrer aos livros de livre vontade, despertando o gosto pelas letras e palavras. 

(...) Ao folhearem os livros e ao entrarem em contacto com as palavras escritas, as crianças 

alargam as suas noções de linguagem (Teixeira, 2014, p.35). 

Figura 9-  Espaço da leitura 
Fonte- Própria 
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• Espaço das construções 

Na sala dos 3 e 4 anos existe também ao dispor das crianças um espaço dedicado a 

brincadeiras com recurso a puzzles e outros materiais didáticos que permitem às crianças 

realizar construções, desenvolvendo, a sua criatividade, motricidade e a construção de noções 

matemáticas, proporcionando-lhes ainda momentos de interação com outras crianças. Ao 

disponibilizar estes materiais às crianças, o educador proporcionar-lhes-á também momentos 

de promoção das suas capacidades matemáticas, dado que a disponibilidade e a utilização de 

materiais manipuláveis (colares de contas, cartões padronizados, tangram, material de 

cuisenaire, miras, puzzles, dominós, legos, etc.) são um apoio fundamental para a resolução 

de problemas e para a representação de conceitos matemáticos (ME, 2016, p. 75). 

 

Figura 10- Espaço das construções 
Fonte- Própria 

 

• Espaço do faz-de-conta 

No espaço do faz-de-conta as crianças desta faixa etária, desenvolvem o jogo 

simbólico, uma vez que é durante o período pré-escolar que a criança adquire uma 

compreensão de si própria e do seu papel num contexto social. A criança aprende regras e 

normas sociais, significados culturais da sociedade em que se integra e desenvolve o seu 

autoconceito e que poderão persistir ao longo da sua vida (Tavares et al., 2011, p.55). Todas 

estas aprendizagens são evidenciadas nos momentos de brincadeira livre, desenvolvidas 

principalmente neste local e no espaço das construções. O jogo simbólico é uma atividade 

espontânea da criança, que se inicia muito cedo, e em que, através do se corpo esta recria 

experiências da vida quotidiana, situações imaginarias e utiliza livremente objetos, 

atribuindo-lhes múltiplos significados (ME, 2016, p. 52). 
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Figura 11- Espaço do faz-de-conta 
Fonte- Própria 

• Espaço dos jogos de mesa e da Expressão Plástica 

Para além de todos os espaços descritos, existe ainda um local destinado à realização 

de jogos de mesa, e à execução de diversas atividades de expressão plástica (desenho, 

modelagem, pintura, etc). (...) Os jogos com regras levam à compreensão e à aceitação de 

regras previamente fixadas e ao desenvolvimento de raciocínio matemático, especialmente o 

raciocínio estratégico (...) e favorecem a autonomia da criança (ME, 2016, p.76). Este 

espaço é o que melhor se adapta à abordagem de todas as áreas de conteúdo, permitindo uma 

total flexibilidade das atividades a desenvolver. Ainda assim, as atividades que mais se 

promovem, além dos jogos de mesa, são as atividades realizadas no âmbito das Artes Visuais. 

As expressões e o diálogo entre crianças e com o educador sobre estes elementos visuais e a 

sua representação em diferentes formas visuais constituem meios de desenvolver a sua 

expressividade e sentido critico (ME, 2016, p.49).  

 

 

 

 

 

Figura 12- Espaço dos jogos de mesa e da Expressão Plástica 
Fonte- Própria 
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• Espaço exterior 

Como foi mencionada, esta sala dispõe de um espaço exterior de recreio (Figura 13), 

devidamente adaptado às crianças desta faixa etária. O espaço exterior é igualmente um 

espaço educativo pelas suas potencialidades e pelas oportunidades educativas que pode 

oferecer, merecendo a mesma atenção do educador que o espaço interior (ME, 2016, p.27). 

Este é considerado um espaço privilegiado para as atividades das crianças, possibilitando-

lhes, através da brincadeira, desenvolver a interação social, o contacto com elementos do 

meio natural envolvente e, em simultâneo, promover atividades físicas.  

 

 

 

 

 

 

Figura 13- Espaço exterior exclusivo da sala dos 3 e 4 anos 
Fonte- Própria 
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2.1.2. Caracterização socioeconómica e psicopedagógica do 

grupo 

O grupo da sala C é constituído por doze crianças, sete do sexo masculino e cinco do 

sexo feminino e trata-se de um grupo homogéneo, que se encontra em fase do 

desenvolvimento pré-operatório, uma vez que todos apresentam 3 anos feitos até ao final do 

ano 2016.  

Pelo facto de ter sido o primeiro ano letivo a frequentar o jardim-de-infância, o grupo 

de crianças apresentava-se ainda numa fase de adaptação, sendo os seus momentos de 

concentração curtos e manifestando, por vezes, dificuldade em finalizar as atividades. Apesar 

disto, as crianças eram bastante participativas, e demonstravam sempre interesse pelas 

atividades que lhes eram propostas. 

Relativamente à relação dos encarregados de educação com os elementos do jardim-

de-infância, nota-se um investimento destes na educação e bem-estar das crianças, o que se 

traduzia no facto de participarem em todas as atividades extra que a instituição dinamiza 

(natação, viagens de estudo, participação ativa nas festas do jardim, etc) e na valorização de 

todos os trabalhos que as crianças executam, dando-lhes continuidade no contexto familiar. 

Tanto a educadora responsável como as auxiliares, mantêm, com as crianças, uma 

relação bastante próxima, que contribui de forma muito positiva para a formação das crianças, 

dado que a relação que o educador estabelece com as crianças assume diversas formas, que 

têm de ser intencionalmente pensadas e adaptadas às situações (ME, 2016, p.24). Ainda 

como destaca o mesmo documento, existem variados fatores que influenciam o 

funcionamento do grupo. Estes fatores são influenciados pelas condições institucionais em 

que o jardim de infância se insere e pelas características demográficas da população que 

serve (ME, 2016, p.24).  

Como salientam as OCEPE (ME, 2016, p.28), a relação que o/a educador/a 

estabelece com as crianças e o modo como incentiva a sua participação facilita as relações 

entre as crianças do grupo e a cooperação entre elas. Neste âmbito, comparando esta 

referência com a realidade do jardim de infância, constatou-se que o educador cooperante 

promoveu sempre o diálogo e a partilha de ideias entre as crianças, sendo notória uma boa 

relação entre todos, não se verificando exclusão de nenhuma criança. 

Esta faixa etária é maioritariamente caracterizada por comportamentos de 

egocentrismo e de formação de grupos por identidade de género, tendo sido, por vezes, 

necessária a intervenção de um adulto nos conflitos das crianças, apelando à importância do 

diálogo.   

Analisando a evolução das crianças desde o primeiro dia de observação até ao último 

dia de estágio, é notória uma evolução na sua autonomia, na construção da sua identidade e 
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autoestima e também na convivência democrática com os outros. Todos os aspetos em que se 

verificou uma evolução positiva da criança, foram influenciados não só pela sua maturação 

normal, como também pelas oportunidades proporcionadas pelo contexto escolar, pelos 

agentes educativos e pelas relações que estabeleceram com as restantes crianças. É nessa 

inter-relação que a criança vai aprendendo a atribuir valor aos seus comportamentos e 

atitudes e aos dos outros, reconhecendo e respeitando valores que são diferentes dos seus 

(ME, 2016, p. 33).   

Todas as crianças revelam um desenvolvimento equilibrado e normal para a sua faixa 

etária, à exceção de uma criança que foi diagnosticada com Perturbação Pervasiva do 

Desenvolvimento, que não manifesta reciprocidade no diálogo, tem dificuldades de 

sociabilização e por vezes exprime comportamentos atípicos que podem perturbar o 

comportamento das restantes crianças. 

 Ao nível da linguagem e comunicação, algumas crianças apresentam ainda 

dificuldade na articulação de palavras, bem como na estruturação do pensamento. Contudo, 

são participativas nas tarefas propostas e tentam expressar-se e dar uma opinião sempre que 

solicitadas.  

Relativamente à motricidade, estas demonstram um domínio normal na manipulação 

dos materiais, revelando ainda dificuldade na utilização da tesoura e do pico, dado que ainda 

se encontram em fase de aquisição de determinadas capacidades, como é o caso da 

motricidade fina. 

O desenvolvimento de noções matemáticas inicia-se muito precocemente e, na 

educação pré-escolar, é necessário dar continuidade a estas aprendizagens e apoiar a 

criança no seu desejo de aprender (ME, 2016, p. 74). No geral, todas as crianças contam os 

números até 10, são capazes de ordenar objetos por tamanhos, formas e cores e compreendem 

as regras e normas dos jogos existentes na sala de atividades.  

Por fim, e no que concerne à Área de Conhecimento do Mundo, as crianças 

apresentam-se bastante desenvolvidas, sendo capazes de identificar aspetos do meio que as 

rodeia e mostrando-se sempre atentas às tarefas relacionadas com esta área. No decorrer da 

Prática Pedagógica, as crianças usufruíram diversas vezes do espaço exterior, não só para 

brincar, como também para explorar o meio e os seres vivos que neste habitam. Nestas suas 

explorações vão percebendo a interdependência entre as pessoas e entre estas e o ambiente 

(ME, 2016, p.85). 

De um modo geral, considero que estas crianças estão-se a adaptar bem ao jardim-de-

infância, verifica-se que respeitam as regras mais rapidamente que no início do ano letivo e 

identificam com facilidade os diferentes momentos das rotinas diárias. Considero, deste 

modo, que o grupo se apresenta perfeitamente enquadrado tanto no meio educativo, como 
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adaptado a todos os sujeitos que o constituem (educadoras, animadoras, auxiliares e restantes 

crianças). 

2.2. Escola Básica Adães Bermudes 

Como foi já mencionado, a minha PES II, decorreu na Escola Básica do 1º CEB 

Adães Bermudes, que se situa no centro da cidade da Guarda (Figura 14) e é a escola mais 

antiga da cidade, tendo sido construída entre os anos 1898 e 1906.  

 

 

 

 

 

 

Figura 14- Localização da Escola Básica Adães Bermudes 
Fonte- Google Maps 

Com a introdução da instrução obrigatória entre os sete e os dez anos, o governo 

republicano introduziu um programa que visava melhorar as estruturas das escolas existentes 

e a criar novas escolas com objetivo primordial de reduzir a analfabetização no país. Com a 

edificação de uma quantidade tão grande de escolas, o governo pretendeu unificar a 

arquitetura das mesmas e selecionar uma planta que fosse utilizada, de igual forma, em todo o 

país. Neste sentido, como refere Rodrigues (2013), surgiu o Plano dos Centenários, cujos 

edifícios correspondiam a dois tipos de estrutura: os edifícios destinados a um só sexo ou, 

como era o caso da Escola Adães Bermudes, com separação de dois sexos. Por esta razão é 

que, ao observar a fachada dos edifícios podemos identificar duas grandes portas de entrada, 

acompanhadas de um sino em cada uma.  

O traçado original do edifício (Figura 15) foi mantido até à data, tendo sofrido apenas 

algumas obras de requalificação dos espaços. 

 

 

 

 

 
Figura 15-Escola Básica Adães Bermudes 

Fonte- Própria 
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Esta instituição da rede pública do Ministério da Educação destina-se ao 1º Ciclo do 

Ensino Básico e pertence ao Agrupamento de Escolas Afonso de Albuquerque da Guarda, 

tendo sido frequentada, no ano letivo 2016/2017, por um total de 99 alunos.  

2.2.1. Organização do ambiente educativo 

A Escola Básica Adães Bermudes é constituída por dois pisos, definido no traçado 

arquitetónico projetado no Plano dos Centenários. 

No rés-do-chão encontramos: o hall de entrada; as salas de aula do 1º, 2º e 3º anos; o 

salão polivalente; o gabinete de Expressão Plástica e arrumo do material de Expressão Físico-

motora; a arrecadação; o arrumo do material de papelaria; as casas de banho e a sala das 

assistentes operacionais. No 1º piso do edifício podemos encontrar: a sala do 4º ano; a 

biblioteca escolar “Manuel António Pina” e a sala de professores.  

No exterior do edifício da escola podemos encontrar um espaço adequado à 

brincadeira (Figura 15), que está devidamente preparado para que as crianças se possam 

divertir livremente. 

 

 

 

 

 

 

Figura 16- Espaço exterior 
Fonte- Própria 

Considerando todos estes espaços que a escola disponibiliza, considero que esta 

apresenta todas as condições favoráveis a uma boa aprendizagem e proporciona às crianças 

vivências e oportunidades que contribuem de forma muito eficaz para o seu crescimento.  
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2.2.2. Recursos humanos 

No ano letivo, 2016/2017, a equipa pedagógica da instituição é constituída, no total, 

por onze elementos pertencentes ao pessoal docente. Destes, quatro são professores titulares, 

responsáveis por cada ano de escolaridade, dois são professores de apoio escolar, um docente 

é de Educação Especial, um leciona as aulas de Inglês, outro dos docentes é responsável pelo 

Grupo de Homogeneidade Relativa e os dois docentes restantes são professores da biblioteca 

escolar. Para além do pessoal docente, a instituição conta ainda com a colaboração de três 

assistentes operacionais. 
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2.2.3. Caracterização da sala de atividades 

Ainda que todos os espaços do meio escolar sejam fundamentais para o sucesso, a 

sala de aula é a que, na minha opinião, apresenta maior importância. 

Considerando o tempo que os alunos passam dentro da sala de aula, é fundamental que esta 

tenha condições favoráveis à aquisição de conhecimentos, passando não só pelo conforto, 

como também pelos recursos que esta disponibiliza. 

A sala onde decorreram as minhas práticas pedagógicas, localiza-se no rés-do-chão 

do edifício, e nela apenas se regem aulas para os alunos do 2º ano de escolaridade, sendo que 

as crianças mudam de sala a cada transição de ano. Nesta sala de aula (Figura 17) 

encontramos diferentes espaços que são utilizados pela turma com vista a proporcionar 

aprendizagens eficazes.  

 

 

 

 

 
	

Figura 17- Sala do 2º ano 
Fonte- Própria 

Este espaço é construído por 29 mesas e 31 cadeiras, dispostas por filas, organizadas 

de forma a que todos os alunos sejam capazes de visualizar perfeitamente o quadro, contudo, 

no decorrer do período letivo a docente foi alterando a sua organização, de acordo com as 

necessidades da turma. 

Junto aos quadros encontra-se a secretária da professora e uma mesa com o 

computador (Figura 18).  

 

 

 

 

 

 
Figura 18- Espaço do computador 

Fonte-Própria 
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Este espaço conta, ainda, com a existência de dois placares, destinados à exposição 

dos trabalhos realizados pelos alunos e dos materiais elaborados pelas docentes no decorrer 

das regências (Figura 19 ).  

 

 

 

 

 

 

Figura 19- Placar 
Fonte-Própria 

Ao fundo da sala de aula, existem dois armários, onde se armazenam as pastas e 

dossiers individuais e também onde se guarda material escolar e jogos lúdicos (Figura 20). A 

sala dispõe ainda de quatro aquecedores, que permitem uma boa temperatura e três grandes 

janelas, fazendo com que a sala se  encontre sempre iluminada. 

Considerando todas estes aspetos físicos que caracterizam a sala de aula do 2º ano, 

destaco que esta apresenta todas as características necessárias ao bom funcionamento das 

aulas. Estando de acordo com as informações e normas destacadas pelo Programa do 1º CEB 

do Ensino Básico (2004), este salienta que a sala deverá ser agradável para que os alunos se 

sintam confortáveis e com vontade de aprender, referindo também que pode ser considerada 

como um instrumento que auxilia a aprendizagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 20- Espaço de arrumação 

Fonte-Própria
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2.2.4. Caracterização socioeconómica e psicopedagógica do 

grupo 

A turma B2 da Escola Básica Adães Bermudes é constituída por 26 crianças, das 

quais 10 do sexo masculino e 16 do sexo feminino, e as suas idades encontram-se entre os 7 e 

8 anos, estando, segundo Piaget (1989), no período das operações concretas. Por se 

encontrarem nesta faixa etária, verificam-se comportamentos típicos, como a formação de 

grupos por identidade de género. Ainda assim, a turma revela comportamentos de interajuda e 

companheirismo, não se verificando grandes conflitos nem dentro da sala, nem no recreio. 

Estes comportamentos de cooperação, podem ser influenciados pelo facto de a maioria dos 

alunos terem pelo menos um irmão, como se pode verificar na Tabela 1, e em consequência 

desta condição, estarem habituados a gerir melhor os conflitos e a partilhar. 

 

Número de irmãos Número de alunos 

0 6 

1 16 

2 4 

Tabela  1- Número de irmãos 
Fonte- Própria 

Assim, estes alunos constituem um grupo homogéneo tanto no que concerne às 

idades, como ao aproveitamento escolar. Outro aspeto que pode influenciar o sucesso escolar 

e o comportamento correto destes alunos é a colaboração prestada pelos encarregados de 

educação em tudo o que lhes é solicitado.  

Vários estudos demonstram que pode existir uma relação ente as habilitações 

literárias dos encarregados de educação e o sucesso escolar das crianças, verificada no 

envolvimento parental nas tarefas escolares. Nesta sequência de ideias, Avvisati (2010) 

salienta que os pais com mais habilitações académicas tendem a empenhar-se e a dedicar mais 

tempo ao meio escolar onde as crianças estão inseridas.  

Ainda que não possa afirmar com certeza, as habilitações literárias dos pais dos 

alunos (Gráfico 1) podem de alguma forma repercutir-se neste sucesso geral da turma, sendo 

que independentemente desta condição, no geral todos os pais são dedicados e prestáveis.  
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Ao observar o gráfico anterior conclui-se que a maioria dos pais dos alunos são 

licenciados, sendo que as mães possuem habilitações académicas mais elevadas. 

 

Aproveitamento dos alunos 

No geral, todos os alunos são interessados e recetivos a todas as atividades propostas 

e a sua dedicação, verificada em todas as áreas, repercute-se no sucesso escolar da turma, 

como se pode verificar no Gráfico 3.  

Analisando-o de forma geral, verificamos rapidamente que a classificação que menos 

se verifica é o “suficiente”, salientando que este gráfico traduz as avaliações finais do 3º 

período letivo, que resultam de uma apreciação geral da docente, não só relativamente aos 

resultados das provas, mas também ponderando os comportamentos e a participação dos 

alunos no decorrer de todo o ano letivo. 
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Gráfico 1- Habilitações literárias dos pais  
Fonte- Própria 

Gráfico 2- Avaliações finais dos alunos 
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Como refere o programa de 1º CEB, a avaliação (...) terá de centrar-se na evolução 

dos percursos escolares através da tomada de consciência partilhada entre o professor e o 

aluno, das múltiplas competências, potencialidades e motivações manifestadas e 

desenvolvidas, diariamente, nas diferentes áreas que o currículo integra (ME, 2004, p. 25). 

Tendo estes aspetos em consideração, e também considerando o que vivenciei em sala de 

aula, no contexto da PES II, reconheço que o sucesso escolar da turma resulta não só das 

capacidades de cada um, como também dos estímulos que a docente proporciona e também 

do suporte familiar que estes alunos têm.  

Na turma não existem casos de Necessidades Educativas Especiais, existindo apenas 

um Grupo de Homogeneidade Relativa, que pode ser frequentado por todos os alunos, 

auxiliando os que, em determinado momento ou área, demonstram dificuldades. Os grupos de 

Homogeneidade Relativa são grupos temporários de alunos com características semelhantes, 

na mesma turma ou em turmas diferentes, com o fim de colmatar dificuldades detetadas e 

desenvolver capacidades evidenciadas, favorecendo a igualdade de oportunidades no 

percurso escolar do aluno (Decreto-Lei n.º 177/2014, secção VI, artigo 22º – Publicado no 

Diário da República, 15 de setembro de 2014). 

 Assim, ao referir que a turma apresenta bons resultados, é de salientar que nenhum 

dos alunos apresenta reprovações de ano, nem se prevê que venham a apresentar. 



 

 

 

 

 

Capítulo II  
Descrição do Processo da Prática de Ensino 

Supervisionada
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1. Descrição do processo da PES 
Devido ao aumento das expectativas e exigências relativas ao trabalho docente, 

atualmente os professores desempenham um conjunto cada vez mais diversificado de funções. 

Nesta medida, e segundo Nóvoa (1992), não há ensino de qualidade, nem reforma educativa, 

nem inovação pedagógica, sem uma adequada formação de professores (p.17).  

No sentido de aprimorar todos os conhecimentos adquiridos ao longo do percurso 

académico dos professores e educadores, surge a unidade curricular PES, que nos permite 

desenvolver práticas pedagógicas direcionadas e adequadas às distintas realidades educativas, 

integrando recursos diversificados e estratégias inovadoras que estimulem o interesse dos 

alunos para a aprendizagem de novos conhecimentos, contrariando as atitudes de desinteresse 

e desvalorização dos alunos perante a escola. 

A PES (I e II) são unidades curriculares, enquadradas no plano de estudos do segundo 

ano do Mestrado em Educação Pré-escolar e Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico, que têm 

como objetivo principal proporcionar aos futuros docentes o contacto com as diferentes 

realidades escolares. Neste sentido, estas unidades curriculares decorreram mediante duas 

fases essenciais: a observação das práticas dos docentes cooperantes e a intervenção, com 

progressiva autonomia, do aluno estagiário nestes contextos, executando as aprendizagens 

adquiridas ao longo de todo o percurso académico. 

Com o intuito de relacionar os aspetos teóricos adquiridos com as práticas 

desenvolvidas, foi realizado o presente Relatório Final, que constitui uma ferramenta que 

permite uma análise sobre a observação e a planificação com o intuito de uma reflexão acerca 

do que foi vivenciado durante o período da PES.  

Ainda que, como preconiza Rosa (2008, p.42) o sistema de formação de professores 

deve ser considerado numa perspetiva de aprendizagem ao longo da vida, englobando a 

formação inicial, a formação contínua e a formação especializada, as primeiras experiências 

em meio escolar representaram a oportunidade de confirmar que esta é a profissão que 

ambiciono para o meu futuro. 

A PES I e II foi desenvolvida na cidade da Guarda, no ano letivo 2016/2017, 

respetivamente com crianças da Educação Pré-escolar e do 1º CEB, tendo a PES I sido 

realizada no Jardim-de-infância de Alfarazes, com um grupo de 12 crianças, e a PES II na 

Escola Básica do 1º CEB Adães Bermudes, com uma turma de 26 alunos.   

Tal como foi já mencionado, as minhas práticas cumpriram duas etapas fundamentais 

para uma formação mais completa, começando pela observação ativa, onde aprendemos 

técnicas e nos integrámos gradualmente nas rotinas das crianças. 
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Segundo Reis (2011), a observação em contexto escolar, desempenha um papel 

indispensável na melhoria da qualidade no processo de ensino e aprendizagem do estagiário, 

constituindo um meio de aquisição de estratégias e conhecimentos aplicáveis em sala de aula. 

A observação das rotinas constituiu, assim, um processo colaborativo entre o docente 

cooperante e o aluno estagiário, permitindo que ambos beneficiássemos desta experiência. 

Após estas semanas de observação, iniciámos as semanas de regência, onde fomos adquirindo 

autonomia, tanto para deliberar sobre as atividades a realizar, como para liderar o grupo nos 

diversos momentos. Nesta fase, e por acréscimo à autonomia que nos foi atribuída, 

elaborámos as planificações semanais, em contexto da PES I, e diárias, na PES II, necessárias 

às regências. 

De acordo com os ideais de Goulart (2011), os planos de aula devem basear-se nos 

programas curriculares das diferentes áreas de conteúdo, mas devem também considerar 

outros referenciais, como o projeto educativo da escola e da turma. Este documento permite 

ao docente definir e interligar os objetivos, com os conteúdos e as atividades desejadas, de 

forma coerente, e simultaneamente realizar interdisciplinaridade. O mesmo autor, salienta 

ainda que a planificação pode ser encarada como um documento orientador, que permite a 

simplificação, a facilitação e a organização das tarefas que o docente pretende colocar em 

prática, contudo é fundamental que este consiga, de igual modo, fomentar aprendizagens 

significativas. 

A Educação Pré-escolar e o Ensino do 1º CEB, ainda que se executem perante linhas 

orientadoras distintas, têm alguns fundamentos em comum, como é o caso do seu objetivo 

principal de proporcionar às crianças uma educação completa, com acesso a aprendizagens 

diversificadas e significativas. Por todos os aspetos que as caracterizam e as distinguem, 

apresenta-se de seguida a descrição dos dois momentos de estágio, PES I e PES II. 
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1.1. Experiência de Ensino e Aprendizagem na Educação Pré-escolar 

Embora muitas das aprendizagens das crianças aconteçam de forma 

espontânea, nos diversos ambientes sociais em que vivem, num 

contexto de educação de infância existe uma intencionalidade 

educativa, que se concretiza através da disponibilização de um 

ambiente culturalmente rico e estimulante, bem como do 

desenvolvimento de um processo pedagógico coerente e consistente, 

em que as diferentes experiências e oportunidades de aprendizagem 

têm sentido e ligação entre si (ME, 2016, p.8). 

A infância é uma etapa biologicamente útil, que se caracteriza como sendo o período 

de adaptação progressiva ao meio físico e social, e como tal, a entrada da criança na creche ou 

no jardim-de-infância é um momento marcante, que representa a continuidade do processo 

educativo iniciado no meio familiar. Pelo que, segundo Chambel (2015) se situa na 

continuidade de um processo educativo que a criança iniciou na família e/ou na instituição 

educativa e esse processo é assim marcado por dois momentos, o início da Educação Pré-

Escolar e a transição para a escolaridade obrigatória, que merecem por isso atenção 

especial do Educador (p.22). 

Com a Educação Pré-escolar pretende-se contribuir para ajudar a criança a apropriar-

se dos seus meios cognitivos, físico-motores e sócio-afetivos, sendo assim considerada um 

meio privilegiado de interação social que permite a cada criança partilhar e trocar 

experiências e vivenciar momentos de grande valor emocional e afetivo, importantes tanto 

para o desenvolvimento individual como para o desenvolvimento do grupo de crianças. 

O estágio desenvolvido no âmbito da PES I, decorreu no Jardim-de-Infância de 

Alfarazes, sob a supervisão da educadora cooperante Conceição Silva e da Prof. Dra. 

Filomena Velho.  

Durante um período de catorze semanas, pudemos adquirir conhecimentos e aprender 

técnicas fundamentais a um bom processo educativo, tendo desenvolvido as diversas 

atividades com um grupo de 12 crianças, de três anos de idade. Devido à idade destas 

crianças, e por estas ainda se estarem a adaptar ao ambiente educativo, as atividades 

desenvolvidas tiveram como principal objetivo fomentar os laços e relações tanto entre 

crianças, como entre as crianças e os adultos presentes no quotidiano da sala.  

Estas práticas pedagógicas foram realizadas em três dias da semana, das 09h00m às 

12h00m e das 14h00m às 16h00m, numa carga semanal de 15 horas.  

As duas primeiras semanas de contacto com a instituição serviram para nos 

enquadrarmos nos hábitos e rotinas das crianças, tendo sido realizada uma observação ativa. 



	30	

Observar o que as crianças fazem, dizem e como interagem e aprendem constitui uma 

estratégia fundamental de recolha de informação (ME, 2016, p.13). 

Após a terceira semana de práticas, a educadora cooperante foi-nos atribuindo 

autonomia, permitindo-nos dirigir o grupo e selecionar as atividades realizadas ao longo da 

semana de estágio. Nestas semanas colocámos em prática tudo o que aprendemos durante a 

nossa formação académica e durante as primeiras semanas de observação. Apesar de a 

formação teórica ter sido fundamental, foi com o contacto com as crianças que adquiri e 

aperfeiçoei técnicas e estratégias imprescindíveis a um processo educativo completo.  

Por a educadora cooperante se ter mostrado sempre prestável e nos ter ajudado a 

limar aspetos importantes à docência, esta experiência representou para mim a concretização 

de uma parte do meu sonho de ser educadora de infância. Assim, permitiu-me escolher 

estratégias, adequar atividades, desenvolver a minha autonomia e promover a minha liderança 

perante o grupo de crianças, verificando tanto as dificuldades que um educador de infância 

pode encontrar, como as barreiras que tem que saber contornar. 

No final de cada semana, a educadora cooperante salientou sempre os aspetos 

positivos das nossas práticas, procurou sempre ajudar-nos a corrigir os aspetos que não 

corriam como previsto e informou-nos sobre as temáticas a abordar na semana seguinte.  

Ao planificar as atividades das semanas de regência pude, para além de gerir as 

tarefas e temáticas a abordar, refletir sobre as minhas práticas semanais, dado que, como 

salientam as OCEPE (2016), este processo implica uma reflexão do educador relativamente 

às suas intenções educativas e às formas de as adaptar ao grupo, antecipando situações e 

experiências de aprendizagem e organizando recursos necessários à sua realização. Como 

salienta Alvarenga (2011), a realização da planificação é um processo vital para o ensino, 

interagindo com todas as funções executivas do professor, não sendo, por isso, somente uma 

necessidade, mas acima de tudo um dever que se impõe a todos os docentes. 

Ainda que seja importante planificar as atividades na Educação Pré-Escolar, Silva 

(2016) afirma que é essencial que o educador tenha a capacidade de modificar a sua proposta 

de trabalho, mediante as suas necessidades. 

Todas estas atividades realizadas, para além de terem por base as indicações da 

Professora Titular do Grupo e o Plano Anual de Atividades, tiveram também por suporte o 

documento que orienta a Educação Pré-escolar, as OCEPE.  

As Orientações Curriculares para a Educação Pré-escolar baseiam-se nos 

objetivos globais pedagógicos definidos pela referida Lei e destinam-se a 

apoiar a construção e gestão do currículo no jardim de infância, da 

responsabilidade de cada educador/a, em colaboração com a equipa 

educativa do estabelecimento educativo/agrupamento de escolas (ME, 2016, 

p.5). 
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Este documento, não sendo um programa curricular, tem um papel fundamental para 

os educadores, auxiliando-os no momento da seleção e planificação das atividades a 

desenvolver, disponibilizando todo o tipo de informação relacionada com o desenvolvimento 

e aprendizagem das crianças em idade pré-escolar.  

Ainda que a planificação das atividades se baseie em orientações e não num currículo 

fixo, e não tendo que prever um conjunto de propostas a cumprir exatamente, mas estar 

preparado para acolher as sugestões das crianças e integrar situações imprevistas que 

possam ser potenciadoras da aprendizagem (ME, 2016, p. 15), existem momentos 

específicos programados como é o caso das rotinas diárias.  

A rotina estruturante é como uma âncora do dia-a-dia, capaz de 

estruturar o quotidiano por representar para o aluno e para os 

professores uma fonte de segurança e de previsão do que vai 

acontecer (Proença, 2004, citado por Rocha, 2013, p.12). 

A organização do tempo em contexto pré-escolar não é de modo algum desprovida de 

intencionalidade pedagógica e com isto não me refiro apenas aos momentos integrantes da 

rotina, em que a intencionalidade irá depender do adulto que a organiza e gere, mas refiro-me 

também à importância que a rotina tem no desenvolvimento cognitivo, emocional e social das 

crianças. Figueiredo (2004) preconiza que, através da rotina, a criança terá oportunidade de 

explorar, de se auto-organizar, de ser autónoma, de realizar uma utilização funcional dos 

recursos disponíveis e de tomar decisões (p.66). 

Cabe ao educador a função de avaliar a rotina, pois só a partir de uma observação 

atenta do quotidiano da sua sala pode avaliar as suas práticas de trabalho e refletir sobre as 

alterações que necessita efetuar, tendo em conta os objetivos do seu projeto de trabalho 

(Cardona, 1992). 

Durante o período de estágio, na manhã, ao entrar na sala, as crianças dirigiam-se, 

mediante a decisão da educadora, para o espaço dos jogos de mesa ou para os diversos 

cantinhos, onde permaneciam até à hora do lanche da manhã. 

Depois de regressarem do refeitório, sentavam-se nas almofadas, marcavam as 

presenças, cantavam a canção do “Bom dia” e em diálogo recordávamos as atividades 

realizadas no dia anterior, abordando também diversas temáticas. Posteriormente, e para as 

atividades se realizarem de forma organizada e metódica, distribuíamos as crianças pelos 

diversos espaços da sala e, simultaneamente, realizávamos, com um grupo de 3 crianças, as 

atividades de artes visuais planeadas. Pelas 12h00m, almoçavam e de seguida dormiam até às 

15h30m.  

Os alunos nesta idade precisam de descansar para recuperar a 

energia e conseguirem realizar as atividades corretamente (…). O 

sono, muitas vezes provoca alterações no estado comportamental dos 
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alunos, por isso a sesta (o descanso) é muito importante para elas, 

permitindo que alcancem o equilíbrio e bem-estar (Melo, 2015, p. 

58). 

Depois de acordarem, realizavam jogos de mesa até à hora do lanche da tarde. Antes 

de o grupo sair da sala, dirigiam-se, dois a dois, à casa-de-banho e formavam fila em frente da 

porta, para se deslocarem de forma ordenada até ao refeitório. 

Além das atividades planeadas, ao longo da semana, as crianças frequentaram aulas 

coadjuvadas das diversas expressões, lecionadas por docentes externos à instituição. Neste 

âmbito, terça-feira frequentavam sessões de Expressão Dramática e Educação Física, quarta-

feira de Adaptação ao Meio Aquático e quinta-feira tinham sessão de Expressão Musical. 

Além dos momentos de rotina, que eram de carácter obrigatório, as planificações 

englobavam também as áreas de conteúdo que se abordavam com a realização das atividades 

selecionadas.  

Consideram-se as “áreas de conteúdo” como âmbitos de saber, com 

uma estrutura própria e com pertinência sociocultural, que incluem 

diferentes tipos de aprendizagem, não apenas conhecimentos, mas 

também atitudes, disposições e saberes-fazer (ME, 2016, p. 31). 

Este documento orientador organiza-se, de acordo com o tipo de aprendizagens a 

promover, em três Áreas de Conteúdo: a Área de Formação Pessoal e Social, a Área de 

Expressão e Comunicação e a Área de Conhecimento do Mundo. Estas, ainda que se 

apresentem de modo isolado, devem ser encaradas e abordadas de forma articulada, não 

devendo existir atividades que incidam de forma individualizada em apenas uma área de 

conteúdo. De acordo com Cruz (2012, p.19), podemos salientar que estas áreas são 

transversais e os seus conteúdos pressupõem a interligação entre desenvolvimento e 

aprendizagem, favorecendo a articulação entre si, permitindo também a articulação da 

Educação Pré-Escolar com o 1º Ciclo (p.19). 

A permanente curiosidade e o interesse que as crianças manifestam por tudo o que as 

rodeia proporcionam as diversas situações de aprendizagem no ambiente do jardim-de-

infância, cabendo ao educador o papel de mobilizar as diversas áreas de conteúdo de forma 

interligada. Neste sentido, o educador não deverá ser visto apenas como o transmissor de 

conhecimentos, um observador nato, um orientador e um investigador de novas 

aprendizagens, mas como um gestor do seu próprio currículo (Cruz, 2016, p.17).  

A área de Formação Pessoal e Social é a que apresenta um carácter transversal mais 

evidente, por estar presente em todo o processo educativo, devido à forma como as crianças 

se relacionam consigo próprias, com os outros e com o mundo, num processo de 

desenvolvimento de atitudes, valores, disposições, que constituem as bases de uma 

aprendizagem bem-sucedida ao longo da vida e de uma cidadania autónoma, consciente e 
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solidária (ME, 2016, p.33).  

Esta área foi abordada, ao longo do meu estágio, nos diversos momentos que 

constituíam o quotidiano das crianças, tanto durante as rotinas, como nas atividades 

programadas, ou até mesmo nos períodos de brincadeira livre. Através da interação e do 

diálogo, sensibilizámos sempre as crianças para atitudes e comportamentos responsáveis a ter 

em sociedade. Por ser uma área de abordagem fundamental e imprescindível, sempre que 

contámos uma história, que visualizámos um filme ou que cantámos uma canção, procurámos 

sempre dialogar com as crianças, alertando-as sempre para a prática de boas condutas e 

promovendo valores como a democracia em grupo, a amizade, o respeito, a igualdade de 

género.  

Serrão (2009), citado por Andrade (2017, p.33) destaca que: 

A Formação Pessoal e Social é reconhecida como uma área 

integradora de todo o processo educativo e considerada como uma 

área transversal, dado que todas as componentes curriculares devem 

contribuir para promover nas crianças competências, atitudes e 

valores que lhes permita tornarem-se cidadãos conscientes da 

realidade do meio, capacitando-os para a resolução de problemas e, 

ao mesmo tempo, favorecer a sua plena inserção na sociedade, como 

ser autónomo, livre e solidário.  

No que concerne à Área da Expressão e Comunicação, esta distingue-se das restantes 

por se subdividir em vários domínios que, apesar de serem individualizados, deverão estar 

estreitamente relacionados, uma vez que permitem à criança (...) ter acesso a formas e meios 

diversificados de expressão que lhe permitam ir apropriando-se de meios de comunicação, 

através de um processo planeado que possibilita situações diversificadas e progressivamente 

complexas (Serra, 2004, p. 72).  

Ao estar fragmentada, podemos encontrar domínios como a Educação Artística, a 

Educação Física, a Linguagem Oral e Abordagem à Escrita e a Matemática. Ainda que sejam 

distintos, e à semelhança do que ocorre com todas as áreas de conteúdo, estes domínios 

devem ser abordados de forma articulada, a fim de proporcionar às crianças aprendizagens 

mais completas. 

Relativamente Educação Artística, Lowenfeld (1977) destaca que,  

as manifestações artísticas, iniciadas nos primeiros anos de vida, 

podem significar para as crianças a diferença que existe entre os 

indivíduos adaptados e felizes e os outros que, apesar de toda a 

capacidade, continuam, desequilibrados e encontram dificuldades 

nas suas relações com o próprio ambiente. (…) a arte pode constituir 

o equilíbrio necessário entre o intelecto e as emoções (p.19). 
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A Educação Artística enquanto meio de representação e comunicação pode ser da 

iniciativa da criança ou proposta pelo educador, partindo das vivências individuais ou de 

grupo, como foi o caso dos momentos vivenciados no decorrer do meu estágio. Nos 

momentos de abordagem às diversas expressões, as crianças mostravam-se sempre 

entusiasmadas e empenhadas em aprender novas técnicas e manipular os diversos materiais, 

manifestando-se também muito orgulhosas ao mostrar aos familiares os trabalhos realizados.  

 

Figura 21- Introdução de uma nova técnica de pintura 
Fonte- Própria 

Tal como elucida Sousa (2011), não devemos esquecer que a escola é o local onde as 

crianças passam a maior parte do seu tempo, tempo esse, onde devem ser proporcionados 

momentos que desenvolvam competências e aptidões criativas para enfrentarem o seu dia-a-

dia (p.3).  

No que concerne à Expressão Dramática, para além de ser abordada nas aulas 

coadjuvadas, a sua presença foi também evidenciada durante as brincadeiras de faz-de-conta, 

durante a narração de histórias através de fantoches e ainda de diversos jogos desenvolvidos 

pelas estagiárias.   

É através desta expressão que as crianças expressam os seus sentimentos e vivências, 

proporcionando a partilha de ideias e o desenvolvimento de capacidades como a autoestima e 

a criatividade. Fróis (2000) sugere que uma das finalidades da arte é contribuir para o 

apuramento da sensibilidade e desenvolver a criatividade dos indivíduos. Na educação, esta 

finalidade é uma dimensão de reconhecida importância na formação do indivíduo, ampliando 

as possibilidades cognitivas, afectivas e expressivas (p.201). 

A área da Expressão Musical esteve, tal como as restantes áreas, presente em todos os 

dias de estágio, quer através de canções alusivas aos momentos de rotina, quer através de 

canções temáticas, geralmente acompanhadas de gestos ou coreografias, que promoviam não 

só as capacidades musicais das crianças, mas também as suas capacidades motoras.  

Como destacam Homann e Weikart (2011), as crianças desta faixa etária têm um 

enorme interesse por atividades que envolvam a manipulação de instrumentos musicais, quer 
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sozinhos quer com os seus amigos. Segundo os mesmos autores, estas atividades musicais são 

essenciais por permitirem à criança o desenvolvimento de capacidades como compreensão e 

organização dos sons de acordo com as suas características. Neste sentido e como esclarece 

Gordon (2000, p.147) (...) da mesma forma que as crianças em idade pré-escolar constroem 

os alicerces do seu vocabulário de audição e fala (em termos de linguagem(...), têm também 

que construir os alicerces do seu vocabulário de audição e de canto (em termos de música). 

Relativamente à Educação Física, este é um dos domínios que está mais presente no 

quotidiano do jardim-de-infância uma vez que o recurso fundamental à sua abordagem é o 

próprio corpo da criança e os movimentos que esta realiza. 

Este domínio possibilita à criança um desenvolvimento progressivo da consciência e 

do domínio do seu corpo e, ainda, o prazer do movimento numa relação consigo própria, 

com o espaço, com os outros e com os objetos (ME, 2016, p.43). Por envolver o corpo e a 

exploração dos espaços que a rodeiam, ao realizar atividades no âmbito da Educação Física, a 

criança está também a progredir no domínio das restantes áreas. Ao interagir com os outros e 

respeitando as regras dos jogos, está a efetuar aprendizagens no âmbito da Formação Pessoal 

e Social, e ao realizar as atividades nos distintos espaços que a rodeiam está a promover as 

aprendizagens no âmbito do Conhecimento do Mundo. 

Já o domínio da Linguagem Oral começa a ser estimulado ainda no ambiente 

familiar, quando as crianças comunicam, quer por gestos quer pela fala, com todos os que a 

rodeiam.  

Proporcionar, no jardim-de-infância, ambientes linguísticos 

estimulantes e interagir verbalmente com cada criança são duas vias 

complementares que podem ajudar a combater as assimetrias que 

afetam o desenvolvimento da linguagem das crianças (Sim-Sim, et 

al, 2008, p.12). 

No âmbito deste domínio, todos os dias, no período da manhã, contámos histórias, 

lemos livros e estimulámos o gosto das crianças pelos mesmos, ao disponibilizar um espaço 

equipado com livros infantis para que os pudessem manipular e explorar livremente. Se esta 

utilização no quotidiano (…) for bem acompanhada e apoiada pelo/a educador/a, além de 

permitir uma compreensão gradual da escrita e das suas características, por parte da 

criança, vai conduzir a uma autonomia na sua utilização (ME, 2016, p. 68). 

Relativamente ao domínio da Matemática, este é o que está associado ao 

desenvolvimento do pensamento lógico e, por essa razão, deve estar presente nos primeiros 

passos da criança, devendo ser abordada de forma lúdica, com recurso a jogos e materiais 

didáticos, que motivem as crianças para aprendizagens dinâmicas e desafiantes. 
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Figura 22-  Momento de realização de jogos de mesa 
Fonte- Própria 

 

É fundamental que as capacidades matemáticas sejam introduzidas e desenvolvidas 

logo desde idades precoces, de modo a desenvolver potencialidades como a capacidade de 

resolução de problemas, a capacidade de raciocínio, atenção, memória, concentração, 

organização, entre outras. Nesta sequência de ideias Caldeira (2009) defende que os jogos 

educativos são importantes recursos de aprendizagem, pois proporcionam atividades que 

promovem a autonomia do aluno e a construção de competências e habilidades (p.3). 

Ao longo da PES incentivámos as crianças para a utilização de diversos materiais, 

como puzzles, enfiamentos, dominós e legos, através dos quais estas partilharam o seu 

pensamento, exploraram as suas potencialidades, resolveram problemas, e desenvolveram 

competências na área da Matemática. 

Pela importância que esta área tem no desenvolvimento integral da criança, o/a 

educador/a tem um papel fundamental na criação desse interesse e curiosidade, ao chamar a 

atenção da criança para a presença da matemática no mundo que a rodeia, estimulando a 

formulação de problemas e questões, encorajando a descoberta de diversas estratégias de 

resolução e o debate em grupo (ME, 2016, p.83). 

Por fim, mas não menos importante, as OCEPE definem a área do Conhecimento do 

Mundo como, uma sensibilização às diversas ciências naturais e sociais abordadas de modo 

articulado, mobilizando aprendizagens de todas as outras áreas (ME, 2016, p.85). 

Por estar relacionada com tudo o que rodeia a criança, desperta nela uma grande 

curiosidade e interesse, cabendo ao educador a seleção de estratégias adequadas. Gonçalves 

(2011), salienta que as experiências de aprendizagem relacionadas com a “Área de 

Conhecimento do Mundo” devem ser executadas de forma transversa, permitindo, 

simultaneamente, o enriquecimento das restantes áreas curriculares. 

Chambel (2015, p.21) acrescenta que, também nesta área cabe ao 

Educador sensibilizar as crianças para as ciências, partindo dos 

seus interesses e fomentando a sua curiosidade e desejo de saber 
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mais, ou seja, o educador deve ouvir a criança, observá-la a agir e 

acompanhá-la nas suas pesquisas, permitindo-lhe experienciar toda 

a riqueza do seu imaginário, promovendo o desenvolvimento das 

suas aptidões e ajudando-a a construir e desenvolver espírito 

científico. 

No âmbito da abordagem desta área, proporcionámos às crianças momentos de 

descoberta através da observação e manipulação. como mostra a Figura 23. Este registo 

refere-se ao momento da descoberta do interior de uma abóbora, utilizada para as decorações 

de Halloween da sala de atividades. 

 
Figura 23- Descoberta do interior de uma abóbora 

Fonte- Própria 

Considerando todos estes aspetos analisados, destaco que o educador de infância 

deverá encarar a criança como sujeito do processo educativo e permitir que esta (...) construa 

o seu próprio conhecimento de uma forma lúdica, de acordo com o seu desenvolvimento, 

recorrendo-se a estratégias e materiais seus familiares, a situações concretas e palpáveis do 

dia-a-dia (Bravo, 2010, p. 36). Neste sentido, deve-se estabelecer condições para o sucesso da 

aprendizagem de todas as crianças, promovendo a sua autoestima e a sua autoconfiança.  

 

 

 



1.2. Experiência de Ensino e Aprendizagem no 1º Ciclo do Ensino 

Básico 

O Ensino Básico é 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 de 

solidariedade social, quer preparando-os para uma intervenção útil 

e responsável na comunidade (ME, 2004, p.11). 

O estágio desenvolvido no âmbito da Prática de Ensino Supervisionada II, decorreu 

na Escola Básica Adães Bermudes, perante a supervisão da professora cooperante Margarida 

Pires e das Professoras Doutoras Elisabete Brito, Florbela Antunes e Urbana Cordeiro.  

Durante um período de treze semanas pudemos complementar as aprendizagens que 

havíamos iniciado a nível académico e, com a prática, adquirimos técnicas que resultaram 

essenciais tanto para o nosso sucesso enquanto estagiárias, quanto para o sucesso escolar das 

crianças. O estágio realizou-se numa turma de 2º ano, constituída por 26 alunos com 7 e 8 

anos de idade, dos quais 16 do sexo feminino e 10 do sexo masculino. 

Estas práticas foram concretizadas ao longo de três dias da semana, das 09h00m às 

12h15m e das 14h00m às 16h15m, numa carga semanal de 16 horas e 30 minutos. Na 

primeira semana de contacto com as crianças, observámos as regências da professora 

cooperante e fomos, gradualmente, compreendendo o modo de funcionamento das aulas. 

Nesta fase de integração, a professora mostrou-nos as instalações da escola e apresentou-nos 

ao pessoal docente e não docente da instituição.  

Depois da semana de observação, a docente cooperante permitiu-nos lecionar as 

diversas expressões de forma experimental, para nos começarmos a ambientar às rotinas 

escolares. As restantes 10 semanas foram da responsabilidade total das estagiárias, tendo 

lecionado, cada uma, 5 semanas de aulas.  

Na semana anterior às regências, a docente atribuía-nos os objetivos e conteúdos a 

incluir nos planos de aula, sendo da nossa responsabilidade a seleção das estratégias a utilizar. 

A planificação constitui um instrumento fundamental para o sucesso 

do processo de ensino e de aprendizagem e para a organização da 

prática pedagógica do docente, exigindo a clarificação do que 

ensinar, como ensinar, quando ensinar, para quê ensinar e como 

verificar o que os alunos estão a aprender ou aprenderam (Silva, 

2016, p.1). 
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 Após terminar o último dia de regência da semana, a professora referiu sempre os 

aspetos positivos das minhas práticas, bem como os aspetos a melhorar para as semanas 

seguintes. Estes momentos de diálogo, na minha opinião, foram essenciais para a evolução 

das minhas práticas, dado que, segundo Zeichner (1993), citado por Melo (2015, p.56) o 

ensino é necessariamente melhor quando os professores são mais reflexivos, deliberados e 

intencionais nas suas ações e que o saber gerado pela reflexão merece necessariamente o 

nosso apoio, independentemente da sua natureza ou qualidade. Deste modo, depois de cada 

regência refleti sobre as minhas práticas, comparando-as com os aspetos registados na 

planificação previamente elaborada, no sentido de melhorar as minhas estratégias.  

Ao contrário do que acontece com a organização das atividades na Educação Pré-

escolar, no 1º CEB existem programas que definem claramente os objetivos e conteúdos a 

cumprir, específicos para cada área de conteúdo e para cada ano de escolaridade. Assim, 

ainda que caiba ao docente a seleção das estratégias a utilizar para a abordagem de cada área, 

os objetivos e metas estão definidos pelo Ministério da Educação, e é através da sua avaliação 

que o docente analisa os conhecimentos que cada aluno adquiriu ao longo das aulas.  

As Metas Curriculares definem, ano a ano, os objetivos a atingir, 

com referência explícita aos conhecimentos e às capacidades a 

adquirir e desenvolver pelos alunos, estabelecendo os descritores de 

desempenho que permitem avaliar a consecução dos objetivos (ME, 

2015, p.3). 

Durante as minhas semanas de regência, procurei sempre conhecer as dúvidas de 

cada aluno, através do diálogo, da realização de exercícios no quadro e também através da 

correção de fichas de trabalho e de avaliação. Na minha perspetiva, é fundamental que o 

professor tenha uma relação de confiança com todos os alunos, no sentido de proporcionar 

oportunidades de aprendizagem adequadas a cada um, procurando atingir o sucesso escolar 

em todas as áreas. Esteves (2013) evidencia que os professores devem respeitar e apoiar os 

seus alunos, devendo auxiliá-los e motivá-los em novas experiências de aprendizagem 

significativas, ativas, diversificadas, integradas e socializadoras, apoiando e ajudando os 

alunos nas suas necessidades (p.14). 

Uma vez que neste nível de ensino existem metas a respeitar, e dado que a 

planificação das atividades não é tão flexível quanto a planificação realizada no Pré-escolar, a 

organização do tempo neste contexto tem por base a planificação diária elaborada mediante o 

horário da turma. 

No inicio do ano letivo, a docente, em concordância com as informações do Decreto-

Lei nº 176/2014 de 12 de dezembro, elaborou o horário semanal da turma (Tabela 2), onde 

organizou as diversas disciplinas que constituem o currículo do 1º Ciclo, respeitando a 

atribuição de uma carga horária de 25 horas semanais às disciplinas obrigatórias, das quais 8 
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horas se destinam à abordagem de Língua Portuguesa e outras 8 à Matemática, tendo 

incrementado 1 hora, em cada disciplina, relativamente à carga semanal estipulada pelo 

Ministério da Educação. Além destas disciplinas, atribuiu 4 horas semanais para a abordagem 

de Estudo do Meio e Educação para a Cidadania, 3 horas para as diversas Expressões e 

disponibilizou ainda 2 horas para a disciplina de Apoio ao Estudo. 

Horário Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

09:00-10:00 Português Matemática Matemática Português Matemática 

10:00- 11:00 Português Matemática Português Matemática Português 

Intervalo (15 minutos) 

11:15-12:15 Matemática Português Português Matemática Português 

Intervalo para almoço 

14:00-15:00 Matemática Estudo do 

Meio 

Educação para 

a Cidadania 

Estudo do Meio Estudo do Meio 

Intervalo (15 minutos) 

15:15-16:15 Expressões 

Artísticas 

(Plástica) 

Expressão 

Físico-Motora 

Expressões 

Artísticas         

(Mus./ Dram.) 

Apoio ao 

Estudo 

Apoio ao 

Estudo 

AEC 

16:30-17:30 Atividade Física Dança, 

Música,Teatro 

Artes Plásticas Mundo Digital Explorar 

Experimentar 

Tabela  2- Horário semanal da turma 
Fonte- Própria 

Além de reger as aulas mediante o horário da turma e as minhas planificações, todos 

os dias de manhã, antes de iniciar as regências, estabeleci sempre um momento de diálogo 

falando não só sobre aspetos relacionados com as disciplinas, mas também sobre temáticas à 

escolha dos alunos. Este momento, além de ser importante para construir uma relação de 

confiança com os alunos, servia também como motivação inicial para criar um ambiente 

propício à aprendizagem dos diversos conteúdos.   

O diálogo no contexto de ensino-aprendizagem é uma forma de 

aprender, pois através dos diálogos o professor apercebe-se daquilo 

que os alunos tomam por certo sobre os assuntos a tratar (Cassis, 

2012, p.56). 

 Por o 1º CEB constituir uma etapa fundamental no percurso escolar dos alunos, no 

âmbito do Português, surgem domínios como a Oralidade, a Leitura e Escrita, a Educação 

Literária e a Gramática, no sentido de lhes permitir aprofundar e dominar a sua língua 

materna.  
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O desenvolvimento de competências em Língua Portuguesa é essencial, quer em 

termos escolares (para que o aluno consiga apreender bem os conceitos e explicar as suas 

ideias), quer em termos de inserção social (para poder ocupar o seu lugar de membro de pleno 

direito da sociedade e mostrar-se capaz de responder aos desafios que esta lhe coloca). Para 

além disto, o domínio da língua materna, como factor de transmissão e apropriação dos 

diversos conteúdos disciplinares, condiciona o sucesso escolar (Departamento da Educação 

Básica, 2001, p. 141). 

De facto, é em Português que os professores e os alunos comunicam, em todas as 

áreas curriculares, sendo a Língua Portuguesa a língua materna de grande parte da população 

nacional, apesar de cada vez mais termos alunos de outras nacionalidades dentro da sala de 

aula. Por considerar que o processo de ensino e aprendizagem da Língua Portuguesa é um 

espaço privilegiado para o desenvolvimento de competências cognitivas, linguísticas e 

comunicativas nos alunos, procurei sempre fomentar atividades e momentos de promoção do 

gosto pela leitura e pela escrita, utilizando não só o manual escolar, como também outros 

recursos que motivaram os alunos, articulando esta área com as restantes, através da 

interdisciplinaridade. Sim-Sim (1997, p.40) consideram que um bom nível de proficiência na 

Língua Materna, o domínio de conceitos gramaticais básicos e o treino de reflexão sobre a 

Língua Materna constituem fatores que favorecem uma aprendizagem bem sucedida. É, 

portanto, inequívoca a importância do desenvolvimento de competências associadas ao 

domínio da Língua Portuguesa, em todas as áreas do currículo, devendo estas ser trabalhadas 

de forma transversal e integradora. 

No espaço escolar e na sociedade em que se inserem, professor e alunos partilham o 

mesmo instrumento de comunicação: a língua, competindo ao professor estimular o interesse 

dos alunos pela aprendizagem e pelo aperfeiçoamento constante da língua materna. Este deve 

estar atento aos interesses e características dos seus alunos e deve utilizar estratégias eficazes 

e motivadoras na realização dos objetivos do ensino da Língua Portuguesa. É, portanto, 

essencial que se estabeleça um clima de confiança, abertura ao diálogo e colaboração na 

escola, dado que, se as crianças, sentem que o seu envolvimento é importante e apreciado, 

empenhar-se-ão no trabalho com entusiasmo e irão realizar aprendizagens que lhes 

proporcionarão competências essenciais para a sua vida futura. 
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Figura 24- Construção de uma Banda Desenhada 
Fonte- Própria 

Outra das áreas essenciais é a Matemática, no entanto, geralmente, os alunos mostram 

menos curiosidade, contudo na minha turma este acontecimento não se verificou, sendo esta a 

área que despertava mais interesse.  

Por ser uma área fundamental e imprescindível para o futuro dos alunos, o Programa 

de Matemática destaca a estruturação do pensamento, a análise do mundo natural e a 

interpretação da sociedade como as três grandes finalidades do ensino da Matemática, 

finalidades estas que só serão alcançáveis se os alunos se interessarem por aprender e se 

atingirem os objetivos previstos.  

O gosto pela Matemática e pela redescoberta das relações e dos 

factos matemáticos (...) constitui um propósito que pode e deve ser 

alcançado através do progresso da compreensão matemática e da 

resolução de problemas (ME, 2013, p.2). 

Melo (2015, p.77) salienta que os recursos didáticos são elementos essenciais, 

devendo incluir todos os meios que possam mediar os processos de ensino aprendizagem e 

que estejam adequados às questões sociais do momento. 

Assim, nas minhas semanas de estágio, realizei atividades diversificadas, não 

recorrendo exclusivamente ao manual, sendo que a atividade que os alunos mais solicitavam 

era a colocação de questões orais relacionadas com a tabuada, para testar a sua rapidez de 

raciocínio e de cálculo mental. Neste sentido, Santos (2011, p.13) defende que o cálculo 

mental é algo que o aluno deve fazer com regularidade, pois desenvolve a sua capacidade 

cognitiva. Ao desenvolver o cálculo mental, o aluno fica mais capacitado para os problemas 

do dia-a-dia, ou seja, quando é confrontado com uma situação problemática no quotidiano, 

consegue mais facilmente dar resposta. 
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Como foi referido anteriormente, para além destas áreas de conteúdo, a professora 

atribuiu ainda 4 horas semanais à abordagem do Estudo do Meio e da Educação para a 

Cidadania. Esta área, habitualmente, muita curiosidade e interesse nas crianças por abordar 

temáticas relacionadas com o meio ambiente que as rodeia, verificando-se o reflexo do 

interesse nos resultados das avaliações finais. Assim realizámos atividades como o Jogo da 

Glória para a abordagem da alimentação saudável, utilizei o software PowerPoint para expor 

imagens e conteúdos de uma forma mais apelativa, visualizámos vídeos, levei para a sala 

materiais do meio ambiente para os alunos manipularem e descobrirem, elaborei cartazes 

informativos e recorri também aos materiais ditos tradicionais, como o manual, o caderno 

diário e a resolução de fichas de trabalho. 

 

Figura 25- Realização de revisões através de materiais construídos com cartolinas 
Fonte- Própria 

Apesar de esta área também apresentar metas e objetivos definidos pelo Ministério, a 

ordem pela qual os blocos e os conteúdos são apresentados obedece a uma lógica, mas não 

significa que eles sejam abordados, com essa sequência, na sala de aula (ME, 2004, p.102). 

No meu caso, as temáticas a lecionar seguiram a ordem do manual, contudo no âmbito da 

Educação para a Cidadania, estas eram também selecionadas mediante acontecimentos 

importantes ou situações vivenciadas pelos alunos. 

No 1º Ciclo as Expressões também merecem destaque, ainda que muitos docentes 

utilizem o horário a estas destinado, para a abordagem das disciplinas ditas “fundamentais”, 

como é o caso da Língua Portuguesa e da Matemática. No caso do meu estágio, tive a 

oportunidade de reger aulas no âmbito das quatro Expressões, o que me permitiu testar 

estratégias novas e adquirir alguma prática fundamental para o meu futuro enquanto docente 

do 1º CEB.  

A atividade física educativa oferece aos alunos experiências 
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concretas, necessárias às abstrações e operações cognitivas inscritas 

nos Programas doutras Áreas, preparando os alunos para a sua 

abordagem ou aplicação (ME, 2004, p.35). 

A Expressão Físico-Motora, por necessitar um espaço amplo para a realização das 

atividades, permite que as crianças explorem o meio que as rodeia, favorecendo a sua 

adaptação ao contexto escolar. As atividades que realizei no âmbito desta expressão Figura 

26), foram essencialmente jogos de grupo e exercícios em circuito, para motivar os alunos 

para a competição saudável, para testarem as suas capacidades e para, simultaneamente, 

melhorarem as suas habilidades motoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26- Sessão de Expressão Fisico-motora 
Fonte- Própria 

 
Neste sentido, Cordeiro (2013, p.7) afirma que a atividade física é para os alunos um 

conhecimento das habilidades, quer motoras, quer cognitivas, trazendo para os mesmos 

benefícios fisiológicos (ao nível do crescimento físico), psicológicos (como, por exemplo, 

redução da ansiedade e aumento da autoestima), contribuindo para uma melhor integração 

social (socialização).  

 As atividades promovidas no âmbito da Expressão Musical foram, para mim, as mais 

desafiantes, por esta ser a expressão em que sentia menos à vontade. Ainda assim, com a 

ajuda da professora cooperante e com alguma pesquisa consegui lecionar os conteúdos que 

me foram propostos, promovendo atividades diversificadas, como jogos, momentos de 

audição de sons com recurso ao computador da sala, ou mesmo atividades de criação musical 

através da voz e de batimentos. Estas atividades resultaram eficazes na transmissão dos 

conteúdos, sendo notória a alegria e o interesse que os alunos demonstravam durante estas 

atividades.  

No âmbito da Expressão Plástica, e ao longo das minhas regências procurei realizar 

com os alunos atividades alternativas ao desenho livre, para que estes pudessem conhecer 

outras técnicas e manipular materiais diversos, estimulando a sua criatividade. 

A manipulação e experiência com os materiais, com as formas e com 

as cores permite que, a partir de descobertas sensoriais, as crianças 
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desenvolvam formas pessoais de expressar o seu mundo interior e de 

representar a realidade (ME, 2004, p.89). 

  Além de ter como objetivo o desenvolvimento da motricidade e a estimulação da 

criatividade dos alunos, esta expressão, ao ter lugar na última hora do dia, serviu também 

como uma oportunidade de relaxamento e de abstração. Diversas foram as ocasiões, em que 

aliei a Expressão Plástica à Expressão Musical, utilizando o computador para reproduzir 

faixas sonoras durante os processos criativos dos alunos. Assim, partindo de temáticas 

relacionadas com as festividades (a chegada da Primavera, o Dia do Pai, a Páscoa, entre 

outros) desenvolvi atividades como a técnica do Origami, o recorte e colagem, a estampagem, 

a pintura por sopro e a técnica da tinta invisível.  

À semelhança da componente de Expressão e Educação Físico-Motora, utilizei para a 

abordagem da componente de Expressão Dramática, jogos e a atividades de interação do 

grupo.  

Estas duas expressões estão intimamente relacionadas, dado que ambas implicam o 

movimento do corpo e promovem, além das habilidades motoras, os laços e as relações entre 

os alunos da turma. No caso da Expressão Dramática, realizámos atividades de mimica e 

representação, e os alunos puderam manipular fantoches feitos por eles e posteriormente 

representaram a história no fantocheiro da escola (Figura 26). 

 
Figura 27- Dramatização da história “A Branca de Neve e os Sete Anões”, com recurso a fantoches 

Fonte- Própria 

Estas atividades, por se relacionarem com as temáticas abordadas no âmbito das 

restantes áreas e por envolverem a exploração de situações imaginárias, a partir de temas 

sugeridos pelos alunos ou propostos pelo professor, dará oportunidade a que a criança, pela 

vivência de diferentes papéis, se reconheça melhor e entenda melhor o outro (ME, 2004, 

p.77).  

As duas horas semanais em falta destinaram-se ao Apoio ao Estudo, sendo utilizadas 
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para o esclarecimento de dúvidas relacionadas com as diversas áreas de conteúdo. Esta ainda 

que não seja considerada uma área de conteúdo fulcral, é na minha opinião fundamental para 

o sucesso escolar da turma, tendo o docente a oportunidade de esclarecer dúvidas e 

aprofundar os conteúdos abordados.  

Ainda que o objetivo seja lecionar as áreas de conteúdo conforme as indicações 

estabelecidas no horário escolar, sempre que necessário a docente titular da turma pode alterar 

a ordem das mesmas. 

Para além das disciplinas de carácter obrigatório, os alunos têm ainda incluídas, no 

seu horário, as Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC), que são de carácter 

facultativo. Estas atividades foram implementadas pelo Ministério da Educação, nas Escolas 

do 1º CEB no ano letivo 2006/07, com o objetivo de garantir um conjunto de aprendizagens 

enriquecedoras do currículo e promover a articulação entre o funcionamento das Escolas e o 

apoio às famílias.  

Identicamente ao que ocorreu na PES desenvolvida no jardim-de-infância, ao 

vivenciar experiências neste contexto, verifiquei que um bom professor além de precisar ter 

muitos conhecimentos teóricos, deve também utilizar recursos diversificados e alternativos às 

metodologias tradicionais, de modo a motivar os alunos para o processo de ensino e 

aprendizagem. Com esta experiência pude também aferir que é fundamental que o professor 

tenha em consideração os diferentes ritmos de aprendizagem e as conceções de cada criança, 

permitindo que todos os alunos realizem aprendizagens adequadas às suas dificuldades.  

Por fim, e não menos importante, com esta experiência verifiquei que o diálogo deve 

fazer parte integrante das rotinas da sala de aula, não devendo ser promovido apenas com 

objetivos didáticos, durante a realização das diversas atividades realizadas, mas também 

como meio de resolução de conflitos escolares, dado que uma boa comunicação do professor 

com os alunos e dos alunos entre si reforça a motivação e promove a aprendizagem 

(Estanqueiro, 2010). Assim evidencio como é essencial o papel do professor para o bom 

desenvolvimento dos alunos, visto que, através das atividades proporcionadas, estimula no 

aluno as suas capacidades de pensar, agir e resolver situações problemáticas. 

Refletindo sobre as práticas desenvolvidas nos dois níveis de ensino, considero que 

apesar de se basearem em normas e currículos distintos, representam para a criança o meio 

essencial para um crescimento completo, enriquecido com as distintas experiências que 

constituem estas fases. Tanto o Professor da Educação Pré-escolar como o Professor do 1º 

CEB, devem partir das conceções de cada aluno, respeitando as suas características e 

especificidades e procurando estabelecer uma relação de confiança com os alunos. Por serem 

as fases mais importantes do processo educativo da criança, o professor deve criar um bom 

ambiente no momento da transição escolar, auxiliando a criança através da partilha de 

informações importantes como as suas características, capacidades e dificuldades, procurando 
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colmatar eventuais falhas que possam surgir.  

Como refere Chambel (2015, p.75), a iniciativa deve partir dos 

profissionais de educação que devem criar espaços de partilha e 

colaboração, de modo a promoverem atividades conjuntas, evitando 

as barreiras existentes entre os dois níveis, e facilitando o processo 

de transição das crianças. 

O processo educativo está dependente do papel do professor em ambiente de sala de 

aula, quer na Educação Pré-escolar quer no 1º CEB, sendo essencial que se efetue uma efetiva 

transição entre ciclos.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Capítulo III  
As tecnologias como recurso motivador da aprendizagem 

na área da Matemática
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1. Contextualização 
Os alunos demonstram, nos dias de hoje, menos interesse pela escola e pela 

aprendizagem aí realizada, em comparação com o que se passava antigamente. Talvez por 

crescerem numa sociedade repleta de tecnologias e inovações, os recursos tradicionalmente 

utilizados para ensinar, manifestam-se pouco convidativos e não cativam os alunos para a sua 

utilização.  No contexto educativo, a motivação dos alunos é um importante desafio com que 

nos devemos confrontar, visto ter implicações diretas no envolvimento do aluno com o 

processo de ensino e aprendizagem. Como refere Menezes (2012) um aluno motivado procura 

novos conhecimentos e oportunidades, evidenciando envolvimento com o processo de 

aprendizagem, participando nas tarefas com entusiasmo e revelando disposição para novos 

desafios.  

Apesar da utilização do material não determinar por si só a 

aprendizagem, é importante proporcionar diversas oportunidades de 

contato com materiais para despertar interesse e envolver o aluno 

em situações de aprendizagem matemática, já que os materiais 

podem constituir um suporte físico através do qual as crianças vão 

explorar, experimentar, manipular e desenvolver a observação. 

(Gomide, 1970, citado por Moreira et al, 2013) 

Como salienta Gellert (2004), a aprendizagem da Matemática poderia ser mais 

profícua se os professores utilizassem materiais didáticos mais inovadores. Tal utilização, 

implicaria uma alteração nas práticas diárias dos docentes, alteração essa que os afastam da 

utilização destes materiais, pelo que o mesmo autor acrescenta que estes procuram que os 

materiais eletrónicos se adaptem às suas rotinas e não o oposto, ignorando a sua utilização e 

mantendo-se na sua zona de conforto. 

Com o crescimento das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), as 

possibilidades de criação de novos materiais didáticos são imensas e, ainda que haja algum 

desinteresse pelas áreas curriculares e pela aprendizagem de conteúdos, cabe aos docentes o 

papel de diversificar os seus recursos dentro da sala de aula. 

Nos últimos anos, as TIC tornaram-se uma realidade incontornável na vida em 

sociedade. De facto, vivemos na sociedade do conhecimento, baseada na construção de 

competências funcionais e interpessoais, na qual as TIC se assumem como instrumentos de 

desenvolvimento de capacidades, atitudes e aptidões. 

O facto de um único meio eletrónico de comunicação suportar todo o tipo de 

informação, desde os tradicionais documentos até à exposição de imagens, áudios e vídeos, 

representa a característica fundamental destas tecnologias, constituindo um conjunto de 
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recursos que, quando integrados entre si, podem proporcionar processos de aprendizagem nas 

mais diversas áreas.  

Os recursos alternativos e materiais didáticos são, geralmente, utilizados para abordar 

as diversas áreas de conteúdo, contudo raramente são utilizados para abordar conteúdos 

matemáticos, pelo que o normal é a utilização do manual e das fichas impressas. 

Para que as tecnologias sejam implementadas na escola de forma enriquecedora, no 

sentido de fomentar as aprendizagens ativas e significativas, é necessário que os docentes, 

desde a sua formação inicial, sejam encorajados e desafiados para estabelecer formas de 

utilizar as TIC nas suas práticas pedagógicas, proporcionando aos alunos aulas mais 

dinâmicas.  

Ainda que os alunos lidem diariamente com os mais variados recursos tecnológicos, 

estes não estão ainda integrados nos diversos ambientes escolares. Assim, pretende-se aferir 

se os recursos tecnológicos, enquanto materiais didáticos, podem motivar os alunos para a 

aprendizagem ou avaliação de conceitos relacionados com a Matemática.  

Vivemos numa sociedade de “nativos digitais” (Prensky, 2001; Carvalho, 2008), na 

qual as crianças são dependentes destes recursos no seu quotidiano, mesmo nem sempre 

conhecendo as suas reais potencialidades. Efetivamente, estas encaram o recurso às 

tecnologias digitais de uma forma (…) nova e a sua vida é largamente influenciada pela 

Internet e pelas variadas plataformas de comunicação disponíveis (Gil et al, 2014, p. 927). O 

crescimento significativo na utilização das TIC contribuiu para o desenvolvimento de 

diversas utilidades destes recursos tecnológicos, principalmente no processo de comunicação 

através de diferentes formas escritas e orais.  

Podemos afirmar que, atualmente, as tecnologias estão presentes de forma natural no 

quotidiano, não sendo, portanto, exceção no meio educativo, de tal modo que mudaram a 

forma de ensinar e sobretudo de aprender. Neste sentido, as técnicas de ensino que potenciam 

o uso das TIC oferecem grandes oportunidades e potencialidades na inovação dos métodos de 

ensino e de aprendizagem, motivando os alunos neste processo. Assim, se por um lado, o uso 

das TIC permite a diversificação dos métodos de ensino, por outro, permitem a construção de 

materiais educativos que otimizam as estratégias pedagógicas. De acordo com esta linha de 

pensamento, Flores et al (2011, p. 402) destacam que o futuro de uma sociedade pertence à 

geração que hoje frequenta as nossas escolas e, como tal, a sua formação depende da 

capacidade dos professores e da resposta da escola em proporcionar um ambiente favorável à 

formação de cidadãos capazes de enfrentar novos desafios nesta Era do conhecimento.  

O uso das TIC é, portanto, uma realidade inegável e, cada vez mais, imprescindível 

na sociedade atual. A sua utilização deve ser acompanhada pelo sistema educativo, com o 

objetivo primordial de garantir a formação integral das futuras gerações. Portanto, é clara a 

importância da sua utilização em contexto de sala de aula, como auxiliar do processo de 
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ensino e aprendizagem e como recurso motivador do mesmo, não podendo os agentes 

educativos ficar indiferentes a esta realidade tão presente na vida dos alunos. Assim, para 

promover uma utilização apropriada das TIC, em contexto escolar, é crucial que os 

professores adequem as suas estratégias de ensino e as adaptem corretamente à sala de aula, 

para que as crianças distingam estes momentos, dos momentos em que utilizam as tecnologias 

no seu quotidiano, fora da escola.  

Segundo Dante (1988), a utilização das TIC, direciona-se para os métodos de ensino 

e aprendizagem nas diversas áreas curriculares. Com o computador na sala de aula, o 

professor transforma-se num mediador das diferentes formas de manipular estes materiais, 

motivando os alunos para a aprendizagem dos diversos conteúdos. Devem ser estabelecidos 

ambientes profícuos à aprendizagem, nos quais estejam disponíveis, para as crianças, recursos 

tecnológicos adequados, tanto no sentido de estimular a sua autonomia, como no de ser o 

docente a decidir os momentos e a forma de os utilizar. O professor, neste contexto digital, 

deixa de ser um mero transmissor e detentor do conhecimento e, em consequência, o aluno 

passa também a desempenhar um papel mais ativo. De acordo com Almeida e Moran (2005, 

p.55), a melhor forma de ensinar é, de facto, aquela que enfatiza a autonomia do aluno para a 

busca de novas compreensões. 

Como destaca Flores et al (2011, p. 402), educar neste contexto, significa colocar a 

ênfase no desenvolvimento de competências dos indivíduos no “aprender a aprender” para 

que se formem indivíduos autónomos, pró-ativos, capazes de mobilizar saberes, de criar 

novos conhecimentos, de enfrentar criativamente novas situações e não apenas indivíduos 

passivos, consumidores da informação. As TIC permitem ao aluno melhorias a nível da 

motivação, da concentração, do comportamento, da confiança e do domínio dos conteúdos, 

estimulando ainda a aprendizagem colaborativa e a partilha de opiniões. Nesta perspetiva, 

Andrade (2017) considera que estas contribuem para o desenvolvimento do pensamento 

abstrato, uma vez que permitem que os alunos observem e verifiquem, no momento, 

aprendizagens que sem as tecnologias não se poderiam observar com tanta eficácia e rapidez.   

Desta forma, as TIC podem e devem cooperar ativamente nos processos construídos 

pelo próprio sistema educativo, apresentando-se como ferramentas de construção dos 

conhecimentos, através da descoberta e surgindo como um meio que pode ser usado por 

alunos e professores de forma livre e criativa.  
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2. Metodologia 
Após ter refletido acerca da influência das tecnologias no meio educativo, irei 

descrever a metodologia utilizada para o estudo desenvolvido na turma de 1º CEB. 

Neste âmbito, realizei o presente estudo, com o objetivo de aferir se as tecnologias 

podem ser um recurso alternativo aos recursos tradicionais, podendo ser utilizadas não só para 

abordar conceitos novos como também para avaliar os conhecimentos das crianças, sem as 

expor à “pressão” de uma ficha de diagnóstico. Deste modo, ao utilizar alguns materiais, que 

se encontravam na sala de aula, mas que raramente eram utilizados, procurei constatar se os 

mesmos podiam ser ou não uma ferramenta facilitadora e motivadora para a aprendizagem.  

Com esta investigação foram analisados e comparados tanto os resultados obtidos, 

como os comportamentos verificados aquando da realização de uma ficha de diagnóstico e da 

execução de um jogo na sala de aula.  

O estudo foi realizado em dois momentos, o primeiro em setembro e o segundo em 

outubro de 2017, na turma em que realizei a minha PES II, sendo a amostra constituída por 26 

crianças, de 8 e 9 anos, que se encontravam no 3º ano do 1º CEB.  

Como foi mencionado anteriormente, de modo a aferir a influência das TIC no 

processo de ensino e aprendizagem, utilizaram-se duas metodologias distintas em dois 

momentos, avaliando conteúdos matemáticos do 2º ano.  

No primeiro momento, as crianças realizaram uma ficha de diagnóstico, constituída 

por treze exercícios, relativos aos conteúdos programáticos do 2º ano, que foi corrigida e 

classificada, atribuindo zero pontos a respostas incompletas e incorretas e um ponto às 

respostas corretas. Os exercícios desta ficha incidiram em conteúdos matemáticos do 2º ano 

do Ensino Básico, nomeadamente a leitura e interpretação de tabelas, as operações através de 

algoritmo e de estratégias de cálculo, as simetrias e a resolução de problemas com unidades 

monetárias e medidas de tempo. 

 

 

 

 

 

 
Figura 28- Resolução da ficha de diagnóstico 

Fonte- Própria 
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Após distribuir os exemplares da ficha, expliquei aos alunos que esta seria realizada 

individualmente e em silêncio, das 09h00m às 11h00m, acrescentando ainda que o seu 

objetivo era analisar as conceções de cada um, relativamente aos conteúdos do ano anterior. 

 Enquanto os alunos resolveram os exercícios, procurei observar os seus 

comportamentos e atitudes, tendo verificado que alguns deles se mostraram agitados e 

ligeiramente preocupados por estarem a ser avaliados e observados. Ao terminar, registei o 

tempo aproximado que cada um necessitou para resolver toda a ficha, com o objetivo de 

verificar se existe alguma relação com os resultados obtidos. As opiniões dos alunos foram 

diversas, sendo que a maioria confirmou que as dificuldades sentidas resultaram do longo 

período de tempo em que estes estiveram de férias, longe da escola e das rotinas escolares.  

Numa segunda fase, e com o auxílio do computador e do vídeo-projetor, reproduzi 

um jogo, elaborado por mim no software PowerPoint, com as mesmas questões da ficha 

diagnóstica, mas ordenadas de uma forma distinta e expostas de um modo mais atrativo.  

O jogo, “Quem quer ser Matemático?”, é um jogo interativo, constituído por treze 

questões de escolha múltipla, com quatro opções de resposta para cada questão (sendo que 

apenas uma está correta). Para a sua realização ser igualmente de carácter individual, e para 

poder corrigir e comparar resultados, foi distribuído, por cada aluno, um formulário de 

respostas com as questões do jogo, devidamente identificadas, com um espaço destinado à 

realização de esquemas ou cálculos e ainda com espaços de seleção relativos às opções de 

resposta (a, b, c ou d).  

Com a possibilidade de os alunos ainda se recordarem dos exercícios da ficha 

diagnóstica, a mesma não foi corrigida até à data da realização do jogo. À semelhança do que 

foi realizado no primeiro momento, as respostas foram cotadas em zero ou um ponto para 

respostas erradas ou corretas, respetivamente. Deste modo, ao corrigir e avaliar os 

formulários de respostas, pude compará-los com os resultados obtidos na ficha de 

diagnóstico, analisando as diferenças e semelhanças existentes entre estas.  

 

 

 

 

 

 
Figura 29- Realização do jogo “Quem quer ser Matemático?” 

Fonte- Própria 

No término do tempo atribuído a cada questão, e após aparecer um boneco com o 

sinal de “Stop”, os alunos paravam de responder e levantavam os braços até se desvendar a 
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resposta correta, evitando que estes alterassem as respostas erradas (Figura 29). Assim, ao 

desaparecer o boneco com o sinal de “Stop”, o item que representava a resposta correta 

mudava de cor, e os alunos verificavam, de imediato, a sua resposta. 

	

Figura 30- Momento do término do tempo de resposta 
Fonte- Própria 

 

No final do jogo solicitei aos alunos que registassem, na última página do formulário 

de respostas, uma opinião relativa a esta atividade, permitindo-me comparar estes registos 

com os comportamentos que fui observando. Assim, além das opiniões positivas que 

atribuíram a este momento, pude ler comentários como: “Eu achei muito giro e um pouco 

difícil. E senti-me como se estivesse mesmo num programa como por exemplo o Apanha Se 

Puderes.” ou ainda “Eu adorei o jogo porque tinha perguntas cada vez mais difíceis. O jogo é 

fixe, divertido e espetacular.” 
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3. Discussão 
Apesar de as questões terem sido as mesmas, ainda que ordenadas de forma diferente, 

os resultados obtidos na ficha de diagnóstico foram distintos dos obtidos no jogo. 

Para comparar os resultados alcançados nos dois momentos, dividi as classificações 

em quatro categorias: insuficiente (de 0 a 4 pontos), Suficiente (de 5 a 7 pontos), Bom (de 8 a 

10 pontos) e Muito Bom (de 11 a 13 pontos). Assim, após corrigir as fichas e os formulários 

do jogo, registei os dados em tabelas e obtive os Gráficos 3 e 4. 

Ao observá-los podemos verificar que os alunos, que na ficha de diagnóstico 

obtiveram uma classificação inferior a 4 pontos (Insuficiente), subiram as suas pontuações, 

não se verificando nenhum “Insuficiente” nos resultados do jogo. 

 

           

Gráfico 4- Resultados do Jogo “Quem quer ser 
Matemático?” 

 

No que concerne à ficha de diagnóstico, 19 alunos obtiveram classificações 

superiores a 8 pontos, revelando algum domínio dos conteúdos matemáticos avaliados, 

contudo 7 alunos obtiveram menos de 7 pontos.  

Ao terminarem a resolução das fichas, fui registando as horas de entrega, no sentido 

de tentar identificar alguma relação com os resultados obtidos. Com este registo verifiquei 

que os dois primeiros alunos a terminar demoraram apenas 30 minutos a resolver todos os 

exercícios da ficha, enquanto os dois últimos alunos demoraram aproximadamente 2 horas, 

registando-se uma grande diferença de tempo entre estes. No caso dos alunos que demoraram 

mais tempo, um deles obteve a classificação “Insuficiente”, mostrando-se distraído e 

desconcentrado durante a maior parte do tempo. Pela correção da sua ficha verifiquei que 

com estas distrações apenas resolveu 5 dos 13 exercícios propostos, não tendo, deste modo, 

conseguido aferir as suas dificuldades. No caso dos primeiros alunos a entregar, apenas um 

demonstrou total domínio nos conteúdos analisados, tendo obtido o total dos 13 pontos.  
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Gráfico 3- Resultados da ficha de diagnóstico 
Fonte- Própria 

Fonte- Própria 
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Apesar destas diferenças, não podemos concluir que os menores tempos de resolução 

da ficha estão associados aos alunos com melhores resultados, dado que o estudo apenas foi 

aplicado em dois momentos e a amostra é de pequena dimensão, no entanto são indicadores a 

ter em conta.  

Ao explicar aos alunos que iriam realizar uma ficha de diagnóstico, manifestaram 

alguma agitação por pensarem que seriam avaliados, contudo realizaram todos os exercícios 

com dedicação e concentração, tendo, no geral, conseguido resolver toda a ficha durante o 

tempo previsto.  

Através do registo das cotações das respostas elaborei o Gráfico 5, que permite 

averiguar que as questões com maior número de respostas erradas são a 7.3 e a 10, sendo a 

primeira uma operação de multiplicação para resolver através de uma estratégia de cálculo e a 

segunda a resolução de um problema, que envolve operações com medidas de tempo. 

Constatei também que as questões em que os alunos mostram maior domínio são a 1.1 e a 7.1, 

tratando-se no primeiro caso da análise e tratamento de dados registados numa tabela, e no 

segundo caso de uma operação através do algoritmo da adição.  

Gráfico 5- Análise das cotações das respostas da ficha de diagnóstico 
 

Relativamente à realização do jogo, os alunos mostraram-se muito animados tanto 

antes de começarem a jogar, como durante a sua realização. Pelo que podemos verificar no 

Gráfico 5, os resultados obtidos foram mais positivos dos que os da ficha, ocorrendo uma 

eliminação da categoria “Insuficiente”. Uma vez que para a realização do jogo tinha alterado 

a ordem das questões, no momento do registo dos resultados obtidos, reordenei-as pela 

disposição da ficha, por exemplo, a questão 1 da ficha corresponde à questão 5 do jogo.   
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Após efetuar este registo, obtive o Gráfico 6 que apresenta o número de respostas 

corretas e incorretas do jogo. Através da sua análise verifiquei que as questões em que se 

observa uma maior quantidade de respostas erradas, são a 3 e a 10, sendo que esta última 

também foi a que obteve piores resultados na ficha de diagnóstico. Estes resultados, 

permitem-me constatar que os alunos, no geral, demonstram alguma dificuldade na resolução 

de exercícios que envolvam as diferentes medidas de tempo.  

Gráfico 6- Análise das cotações das respostas do jogo 
 

Ao contrário do que ocorreu no primeiro momento, os tempos de resposta aos 

exercícios, não foram distintos para cada aluno, dado que no jogo só se avança para a questão 

seguinte depois de todos responderem e de ser revelada a resposta correta. Com isto evitei que 

os alunos voltassem a questões anteriores para alterar as respostas, não comprometendo a 

validade do estudo.  

Apesar de se esperar que, com a realização do jogo, todos os alunos subissem a sua 

classificação, isto não se verificou, dado que 27% da turma desceu as classificações, como 

evidencia o Gráfico 8. Ainda assim, e independentemente de se tratar de um estudo de caso 

com uma turma em que não nos é permitido extrapolar conclusões mais gerais, conseguimos 

através da observação dos comportamentos dos alunos verificar que estes se mostraram muito 

dedicados, empenhados e divertidos no momento da realização do jogo. 

 

 

 

 

 
Gráfico 7- Comparação entre os resultados obtidos nos dois momentos 
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Com a realização deste estudo de caso, pude verificar que quando corretamente 

adequadas, as TIC, podem constituir um recurso alternativo muito apreciado pelos alunos, 

permitindo-lhes vivenciar experiências novas e aliar a diversão à aprendizagem. 

As tecnologias introduzem novas formas de acesso à informação e 

ampliam as funções cognitivas do homem como a memória, a 

imaginação e estimulam novos estilos de raciocínio e conhecimento 

(Santos, 2015, p.9). 

Este jogo, foi comparado a programas de televisão conhecidos e despertou nas 

crianças uma grande vontade de participar, estimulando um espírito de competição saudável. 

Como referi, por não apresentar as questões em forma de ficha de diagnóstico e por permitir a 

descoberta quase imediata das respostas corretas, o jogo evitou a “pressão” e o clima de 

alguma preocupação que observei no dia da realização da ficha. Pela maneira como surgem as 

questões do jogo, e pela forma como tudo se desenrola, os alunos esquecem que estão a ser 

avaliados e competem apenas para ganhar o jogo, demonstrando motivação e revelando 

melhores resultados.  

Comparando os resultados obtidos nos dois momentos (Gráfico 8), comprova-se que 

os alunos, no geral, obtiveram melhores classificações no jogo, contudo verificam-se 

exceções, como o caso do aluno que na ficha de diagnóstico tinha obtido o total da pontuação, 

e no jogo desceu 1 ponto. Estas exceções podem ser justificadas pelo facto de o jogo 

disponibilizar quatro hipóteses de resposta, que podem levar o aluno a responder por impulso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Gráfico 8- Resultados obtidos nos dois momentos 
 

 

Apesar de as conclusões deste estudo serem satisfatórias, existem ocorrências difíceis 

de justificar, como o caso da aluna que no primeiro momento apenas obteve 1 ponto e no 

segundo obteve 9 pontos, verificando-se uma diferença de classificações bastante acentuada. 

Fonte- Própria 
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Deste modo, por ser constituído por questões de escolha múltipla, pode levar os alunos a 

responder de forma aleatória ou por exclusão de partes, podendo acertar na resposta correta, 

mesmo sem ter domínio nos conteúdos.  

Ainda assim, 42% dos alunos conseguiram subir as suas classificações, como é 

possível observar no Gráfico 7, demonstrando que a concentração e dedicação verificadas no 

momento da realização do jogo, resultam em respostas mais ponderadas. No caso da ficha, 

observei que as crianças por estarem desmotivadas, não se empenharam tanto na resolução 

dos exercícios.  

Através dos dados obtidos com este tipo de atividade, o docente poderá verificar os 

conteúdos em que os alunos demonstram mais dificuldade, podendo, posteriormente, abordá-

los de forma mais minuciosa.  

Através da observação do Gráfico 8, e em concordância com o que foi já referido, 

verifica-se que os resultados obtidos com o jogo são mais satisfatórios. Comparando os 

resultados obtidos no jogo “Quem quer ser Matemático?” com os comportamentos que pude 

observar durante a sua realização, verifiquei que o interesse e o entusiasmo podem culminar 

em resultados mais positivos, e consequentemente num maior sucesso escolar.  

Podemos ainda aferir que o resultado mais baixo obtido na ficha de diagnóstico foi de 

um ponto, tendo verificado através da sua correção que das treze questões o aluno apenas 

respondeu a seis, possivelmente devido a momentos de constante distração e também 

derivado à existência de algumas dificuldades nos conteúdos avaliados.  

Relativamente aos resultados do jogo, podemos averiguar que o valor mais baixo foi 

de seis pontos, constatando ainda que, contrariamente ao que se verificou na ficha, os alunos 

deixaram menos respostas em branco, possivelmente influenciados pela existência de várias 

opções de resposta. 

Os resultados deste estudo são bons indicadores da importância da integração das TIC 

com o ensino tradicional. Os resultados menos bons têm a tendência em diminuir, resultando 

num maior equilíbrio entre os alunos mais fracos, permitindo que os bons alunos continuem a 

revelar bons resultados e que os mais fracos tenham a possibilidade de um maior índice de 

concentração. 

Com a sua realização, verifiquei a eficácia das TIC, como recurso motivador para a 

aprendizagem, em contexto de sala de aula. Ainda que o grupo se mostrasse participativo e 

empenhado em todas as tarefas realizadas, com ou sem materiais digitais, quando utilizado 

um destes recursos verificou-se uma mudança no comportamento das crianças. Estas, 

mostraram um envolvimento ativo sempre que conseguiam passar para um nível superior, 

continuando motivadas para a resolução de exercícios gradualmente mais complexos, 

corroborando as conclusões de Ponte (1988) em que refere que os jogos devem manter um 

nível de dificuldade que motive as crianças a continuar a jogar. 
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Ao considerar as novas tecnologias como promotoras da aprendizagem, Ponte (2002), 

citado por Lamas (2016) salienta que as mesmas são um elemento constituinte do ambiente de 

aprendizagem que pode apoiar a aprendizagem de conteúdos e o desenvolvimento de 

capacidades, quer através de software educacional quer de ferramentas de uso corrente 

(p.1). 

Considero que este recurso pode ser uma ferramenta muito útil, para ajudar os alunos 

com mais dificuldades a gostar não só de Matemática, mas também das restantes áreas 

curriculares e a adquirir vontade em aprender, uma vez que podem ser utilizadas para rever 

conteúdos, para avaliar conhecimentos e até mesmo para praticar exercícios. 

Se forem utilizadas de acordo com os conteúdos programáticos, e articuladas com os 

métodos de ensino tradicional, as TIC constituem um recurso auxiliar à aprendizagem, 

proporcionando aos alunos experiências diversificadas e motivadoras. Neste sentido, 

considero que os professores devem abandonar a exclusividade atribuída aos manuais 

escolares e utilizar com mais frequência as tecnologias existentes no meio escolar, 

desenvolvendo contextos de aprendizagem mais variados e mais ricos.  

A inclusão das TIC na educação pode melhorar o desempenho dos alunos, contudo 

(…) vários estudos constatam que a mera presença de computadores na escola não significa 

mudança pedagógica, se não se introduzirem ao mesmo tempo estratégias inovadoras, pois o 

acesso à informação não garante a transformação em conhecimento (Flores et al., 2015, 

p.171). 

Os computadores devem, assim, ser utilizados e encarados com naturalidade, à 

imagem do que fazemos com os restantes materiais escolares, e incluir-se na abordagem das 

diversas áreas de conteúdo. Pode concluir-se que as TIC quando utilizadas como um meio e 

não como um fim, podem ter um efeito muito positivo no estímulo à aprendizagem e na 

motivação do aluno. 
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Conclusão 
Ao terminar o presente relatório apercebi-me de quão importante é a sua realização, 

não só para consolidar tudo o que fomos aprendendo ao longo do nosso percurso académico, 

mas também para refletir sobre as PES I e II.  

Relacionar as práticas desenvolvidas com a teoria que nos foi transmitida permitiu-

me adequar as estratégias às diferentes crianças e aos diversos momentos de aprendizagem.  

Aprendi que no processo de ensino, o fundamental é respeitar as crianças como seres únicos e 

especiais, com capacidades e dificuldades distintas. Ainda que um dos objetivos do ensino 

seja transmitir conhecimentos, devem-se proporcionar momentos que permitam educar as 

crianças enquanto futuros cidadãos, munidos de valores e respeitando as suas vivências.  

Considero, deste modo, que a Educação de Infância e o 1º CEB são as etapas mais 

importantes na educação das crianças, por lhes fornecerem conhecimentos e valores que as 

irão acompanhar toda a sua vida.  

Realizar a PES I e II, representou para mim um grande passo para o meu futuro 

enquanto profissional de educação, uma vez que me permitiu complementar os 

conhecimentos teóricos que detinha e, simultaneamente, adquirir conhecimentos através da 

prática. Neste sentido, pude ao mesmo tempo refletir sobre o papel fundamental que a 

observação tem ao longo do processo de formação de docentes. Foi através desta experiência 

que desenvolvi a capacidade de planificar, aplicar e refletir sobre as metodologias de 

educação necessárias, com o intuito de melhorar gradualmente todos os aspetos que se 

relacionam com a prática pedagógica. No decorrer da PES tentei sempre utilizar estratégias 

adequadas aos conteúdos, no sentido de proporcionar aos alunos aprendizagens ativas, 

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

direito ao sucesso escolar de cada aluno (ME, 2004, p.23). 

Neste relatório, além de refletir sobre o meu percurso pude também desenvolver um 

pequeno estudo com o objetivo de aferir de que maneira as tecnologias estão presentes na 

rotina escolar do 1º CEB e influenciam a prática docente, verificando que estas podem ser 

utilizadas como recurso motivador à aprendizagem de conteúdos matemáticos. Apesar de o 

estudo ter sido aplicado em apenas dois momentos, este foi desenvolvido com a mesma turma 

onde decorreu a PES II, aspeto que considero positivo por já conhecer as rotinas e estratégias 

habitualmente utilizadas pela docente. 

O facto de os professores não terem formação frequente na área das tecnologias é, na 

minha opinião, o principal fator para a não utilização destes recursos.  

Ao utilizar o computador para aplicar um jogo, os alunos mostraram-se muito 

curiosos e entusiasmados, entrando numa competição saudável e esquecendo-se que estavam 

a ser avaliados. No caso do estudo aplicado apenas analisei a eficácia do computador para a 
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realização de uma avaliação diagnóstica sobre os conteúdos matemáticos, contudo, devido às 

características deste recurso, este pode ser utilizado também para introduzir novos conteúdos, 

para recordar temáticas já abordadas e até mesmo para praticar através da resolução de 

diversos exercícios.  

Neste âmbito, considero que todos os docentes deveriam ter uma formação mais 

completa no que concerne à utilização das tecnologias, utilizando-as de forma frequente na 

abordagem das diversas disciplinas, a fim de cativar os alunos e os estimular para o processo 

de ensino e aprendizagem. 

Após terminar esta fase tão importante do meu percurso escolar, posso afirmar, que 

esta é a profissão que quero desempenhar no meu futuro, sem esquecer que é fundamental 

continuar a complementar os conhecimentos e práticas. Ao vivenciar os diferentes contextos 

educativos e ao trabalhar com grupos diferentes de crianças, aprendi não só a observar os seus 

comportamentos em situações de interação social, como também a avaliar o desenvolvimento 

e as aprendizagens de cada criança e do grupo, perspetivando e planificando propostas de 

intervenção pedagógica.  
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Apêndice 1- Planificação para a realização da ficha de 
diagnóstico
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PLANO DE AULA  

Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto 

da Guarda 

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

Prof. Orientador: Pedro Tadeu  Professora Cooperante: Margarida Pires 

Local de Estágio: Escola Básica Adães Bermudes  

Nível de Ensino: 1º Ciclo do Ensino Básico Data: 28-09-2017 

Turma/Grupo: 3º ano Tempo: 09h00m-11h00m 

Área Objetivos Descritores de desempenho Conteúdos Recursos Avaliação 

 

 

Matemática 

  Números e operações 

Efetuar operações 

 

Adicionar e subtrair 

números naturais 

Subtrair fluentemente números 

naturais até 20; 

Adicionar dois ou mais números 

naturais cuja soma seja inferior a 

1000, recorrendo a representação 

vertical; 

Números naturais 

 

 

Adição e subtração 

Ficha de 

diagnóstico 

(apêndice 2) 

Direta:  

Observação dos 

comportamentos e 

da motivação 

durante a 

realização da ficha. 
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Resolver problemas 

 

 

 

 

Multiplicar números 

naturais  

 

 

 

Subtrair dois números naturais até 

1000, utilizando a representação 

vertical; 

Resolver problemas com um ou dois 

passos envolvendo situações de 

juntar, acrescentar, retirar e 

completar; 

 

Efetuar multiplicações adicionando 

parcelas iguais; 

Calcular o produto de quaisquer dois 

números de um algarismo; 

Saber as tabuadas do 2, 4, 3, 6, 5 e 

10; 

Utilizar adequadamente os termos 

“dobro”, “triplo” e “quádruplo”; 

 

Relacionar a divisão com a 

multiplicação; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Multiplicação 

 

 

 

 

 

 

 

Indireta:   

Correção dos 

exercícios da ficha 

de diagnóstico. 
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Efetuar divisões 

exatas de números 

naturais 

 

 

 

 

 

Resolver problemas 

 

 

Dividir a unidade 

Efetuar divisões inteiras, através das 

tabuadas conhecidas; 

Utilizar os termos “metade”, “terça 

parte” e “quarta parte”; 

 

Resolver problemas de um passo 

envolvendo situações de partilha; 

 

Identificar 1/2, 1/3 e 1/4 em imagem 

ou esquemas; 

Localizar 1/2, 1/3, 1/4 e 3/4 na reta 

numérica; 

 

Identificar as figuras geométricas 

(quadrado, retângulo, circulo, 

triângulo); 

Reconhecer os sólidos geométricos 

(cubo, pirâmide, esfera, cilindro, 

 

 

 

 

Divisão inteira  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número racionais não 
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Geometria e medida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representar formas 

geométricas; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

paralelepípedo, cone); 

Reconhecer figuras 

equidecomponíveis em construções 

com cubos de arestas iguais; 

 

Medir volumes de construções 

efetuando decomposições em partes 

geometricamente iguais tomadas 

como unidade de volume; 

 

Ler a medida de tempo apresentada 

num relógio; 

Escrever a medida de tempo através 

da observação de um relógio; 

Efetuar operações com unidades 

monetárias; 

Efetuar contagens de dinheiro ; 

 

negativos 

 

 

 

Figuras geométricas 

 

 

 

Sólidos geométricos  

 

 

 

 

 

 



	79	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medir volumes 

 

 

 

 

 

Medir o tempo 

 

 

 

 

Contar dinheiro 

 

 

Recolher e representar conjuntos de 

dados; 

Retirar informação de pictogramas; 

Interpretar dados em tabelas. 

 

Medida 

 

 

 

 

 

Tempo 

 

 

 

 

Unidades monetárias 
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Organização e 

tratamento de dados 

 

Representar dados 

 

Representação de dados 

 

Pictograma 

 

Processos de Operacionalização: 

    Para analisar os conhecimentos dos alunos, será realizada uma ficha de diagnóstico (apêndice 2), que incidirá nos conteúdos do programa de 

Matemática do 2º ano do Ensino Básico. 

    Após distribuir as fichas por todos os alunos, estes deverão realizar todos os exercícios de forma autónoma, durante 1 hora e 30 minutos.  

Bibliografia:  

Ministério da Educação (2004). Organização Curricular e Programa do 1.º Ciclo do Ensino Básico. Departamento da Educação Básica: Lisboa. 

Sumário: 

Revisão de conteúdos matemáticos, através da resolução de uma ficha de diagnóstico.  
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Apêndice 2- Ficha de diagnóstico
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Ficha de Diagnóstico - Matemática 

 

1. Observa a tabela, esta mostra as respostas a um inquérito realizado para saber 

quantos alunos têm bicicleta numa determinada turma. 

 

 

 

 

 

1.1. Quantas crianças não têm bicicleta? 

 

 

 

 

R:___________________________________________________________________ 

 

1.2. Quantas crianças responderam a este inquérito? 

 

 

 

R:_________________________________________________________________ 

 

Escola	Básica	Adães	Bermudes	 	 	 	 											Turma_______	  

Nome:		 	 	 	 	 	 	 	 Data:__/__/____										
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2. Lê com atenção e descobre a idade da mãe da Sofia. 

 

 

 

 

 

 

R:___________________________________________________________________ 

3. Assinala com X as figuras onde está pintada a quarta parte. 

 

 

 

 

4. Observa o pictograma que mostra a estação do ano em que os alunos da escola 

fazem anos. 

 

1.1. Quantos alunos fazem anos na primavera? 

 

R:___________________________________________________________________ 

Sofi

a 

Pai Mãe 
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5. O Martim foi com o pai e as duas irmãs visitar o museu dos coches. 

 

 

 

 

 

 

5.1. Quanto pagou o pai do Martim por todos os bilhetes? 

 

 

 

R:___________________________________________________________________ 

6. Considerando o cubo como unidade de medida, calcula o volume da construção 

representada. 

 

 

 

 

R:___________________________________________________________________ 

7. Efetua as operações utilizando a estratégia que te pareça mais adequada. 

625+325= 760-15= 32x4= 
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8. Numa loja de desporto vendem-se os seguintes artigos: 

 

 

8.1. A Rita comprou as sapatilhas e o fato de treino e pagou com uma nota de 50€. 

Quanto recebeu de troco? 

 

 

 

R:___________________________________________________________________ 

 

9. Completa a imagem de modo a obter uma simetria. 

 

10. Todos os dias a Marta acorda às 08:15h. Sabendo que demora 25 minutos a tomar 

o pequeno-almoço, 15 minutos a vestir-se e 5 minutos a lavar os dentes, a que horas 

sai a Marta de casa? 

 

 

 

R:____________________________________________________ 
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Apêndice 3- Planificação para a aplicação do jogo “Quem 

quer ser matemático?” 
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PLANO DE AULA  

Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto 

da Guarda 

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

Prof. Orientador: Pedro Tadeu  Professora Cooperante: Margarida Pires 

Local de Estágio: Escola Básica Adães Bermudes  

Nível de Ensino: 1º Ciclo do Ensino Básico Data: 18-10-2017 

Turma/Grupo: 3º ano Tempo: 14h00m-16h00m 

Área Objetivos 
Descritores de 

desempenho 
Conteúdos Recursos Avaliação 

 

Matemática 

  Números e operações 

 

Efetuar operações 

 

Adicionar e subtrair 

números naturais 

 

Subtrair fluentemente números 

naturais até 20; 

Adicionar dois ou mais números 

naturais cuja soma seja inferior a 

1000, recorrendo a representação 

vertical; 

Números naturais 

 

 

Adição e subtração 

Formulário de 

respostas 

(apêndice 4); 

Jogo “Quem 

quer ser 

matemático?”  

Direta:  

Observação dos 

comportamentos 

e da motivação 

durante a 

realização da 
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Resolver problemas 

 

 

 

Multiplicar números 

naturais  

 

 

 

 

 

 

Efetuar divisões exatas de 

números naturais 

 

Subtrair dois números naturais até 

1000, utilizando a representação 

vertical; 

Resolver problemas com um ou 

dois passos envolvendo situações 

de juntar, acrescentar, retirar e 

completar; 

 

Efetuar multiplicações 

adicionando parcelas iguais; 

Calcular o produto de quaisquer 

dois números de um algarismo; 

Saber as tabuadas do 2, 4, 3, 6, 5 

e 10; 

Utilizar adequadamente os termos 

“dobro”, “triplo” e “quádruplo”; 

 

Relacionar a divisão com a 

multiplicação; 

Efetuar divisões inteiras, através 

 

 

 

 

 

 

Multiplicação 

 

 

 

 

 

 

 

Divisão inteira  

 

(apêndice 5) ficha. 

 

Indireta:   

Correção dos 

exercícios da 

ficha de 

diagnóstico. 

 



	91	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resolver problemas 

 

Dividir a unidade 

 

 

 

 

Representar formas 

geométricas; 

 

 

 

das tabuadas conhecidas; 

Utilizar os termos “metade”, 

“terça parte” e “quarta parte”; 

 

Resolver problemas de um passo 

envolvendo situações de partilha; 

 

Identificar 1/2, 1/3 e 1/4 em 

imagem ou esquemas; 

Localizar 1/2, 1/3, 1/4 e 3/4 na 

reta numérica; 

 

Identificar as figuras geométricas 

(quadrado, retângulo, circulo, 

triângulo); 

Reconhecer os sólidos 

geométricos (cubo, pirâmide, 

esfera, cilindro, paralelepípedo, 

cone); 

Reconhecer figuras 

 

 

 

 

 

 

Número racionais não 

negativos 

 

 

 

Figuras geométricas 

 

 

Sólidos geométricos  
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Geometria e medida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organização e 

tratamento de dados 

 

 

 

Medir volumes 

 

 

 

 

Medir o tempo 

 

 

 

Contar dinheiro 

 

 

Representar dados 

equidecomponíveis em 

construções com cubos de arestas 

iguais; 

 

Medir volumes de construções 

efetuando decomposições em 

partes geometricamente iguais 

tomadas como unidade de 

volume; 

 

Ler a medida de tempo 

apresentada num relógio; 

Escrever a medida de tempo 

através da observação de um 

relógio; 

Efetuar operações com unidades 

monetárias; 

Efetuar contagens de dinheiro ; 

 

Recolher e representar conjuntos 

 

 

 

Medida 

 

 

 

 

Tempo 

 

 

 

Unidades monetárias 

 

 

Representação de dados 
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de dados; 

Retirar informação de 

pictogramas; 

Interpretar dados em tabelas. 

 

Pictograma 

Processos de Operacionalização: 

Para iniciar a aula, distribuirei os formulários com os espaços para as respostas às questões do jogo (apêndice 4). Depois de todos terem 

preenchido o cabeçalho dos formulários, irei explicar as regras do jogo e dar inicio à sua realização. 

Regras do jogo “Quem quer ser Matemático?”: 

1- O jogo é constituído por 13 questões de diversas temáticas relacionadas com Matemática; 

2- Para cada questão, existem quatro possibilidades de resposta, sendo que apenas uma é correta; 

3- Para responder a cada questão os jogadores terão de respeitar o tempo destinado, e interromper a resposta sempre que aparecer o sinal de 

“Stop”, colocando imediatamente os braços no ar; 

4- Após aparecer o sinal de “Stop” devem verificar a resposta correta, sem alterar a resposta assinalada no formulário; 

5- Para a resolução de cada questão, os alunos terão um espaço destinado à esquematização do seu raciocínio; 

6-  As respostas apenas serão cotadas se assinaladas no quadrado ao lado de cada alínea. 

Após terminar o jogo, os formulários deverão ser recolhidos e corrigidos.  

Bibliografia:  

Ministério da Educação (2004). Organização Curricular e Programa do 1.º Ciclo do Ensino Básico. Departamento da Educação Básica: Lisboa. 



	94	

Sumário: 

Revisão de conteúdos matemáticos, através da realização do jogo “Quem quer ser matemático?”.  
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Apêndice 4- Formulário de respostas 
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Formulário de respostas do jogo “Quem quer ser matemático?” 

Lê com atenção e responde a todas as questões, selecionando a  

resposta correta (a), b), c) ou d) ). 

1.		

1.1.		

	

 

 a) 6 euros  c) 10 euros 

    

 b) 8 euros  d) 12 euros 

 

2.		

	

	

	 a)	Figuras	1,	3,	4	e	5.	 	 c)	Todas	as	figuras.	

	 	 	 	

	 b)	Figuras	1	e	5.	 	 d)	Figuras	1,	3	e	5.	

3.		

Escola Básica Adães Bermudes               Turma_______  

Nome:         Data:__/__/____       



	98	

	

	

	 a)	às	09h00m	 	 c)	às	08h50m	

	 	 	 	

	 b)	às	08h15m	 	 d)	às	08h60m	

 

4.		

	

	

	

a)	 	

	

c)	 	

	 	

	 	

	 	

	 	 	 	

	

b)		 	

	

d)	 	

	 	

	 	

	 	

5.		
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5.1.		

	

	

	 a)	15	crianças	 	 c)	6	crianças	

	 	 	 	

	 b)	8	crianças	 	 d)	7	crianças	

	

5.2.		

	

	

	 a)	15	crianças	 	 c)	8	crianças	

	 	 	 	

	 b)	33	crianças	 	 d)	23	crianças	

	

6.  

6.1.		
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	 a)	940	 	 c)	850	

	 	 	 	

	 b)	840	 	 d)	950	

 

6.2.		

	

	

	 a)	755	 	 c)	745	

	 	 	 	

	 b)	740	 	 d)	735	

	

6.3.		
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	 a)	128	 	 c)	124	

	 	 	 	

	 b)	68	 	 d)	120	

 

7.		

7.1.		

	

	

	 a)	45	euros	 	 c)	10	euros	

	 	 	 	

	 b)	5	euros	 	 d)	15	euros	

	

8.		
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8.1.		

	

	

	 a)	30	alunos	 	 c)	25	alunos	

	 	 	 	

	 b)	6	alunos	 	 d)	35	alunos	

 

9.		

	

	

	 a)	32	anos	 	 c)	8	anos	

	 	 	 	

	 b)	30	anos	 	 d)	38	anos	
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10.		

	

	

	 a)	11	unidades	 	 c)	12	unidades	

	 	 	 	

	 b)	10	unidades	 	 d)	13	unidades	
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Apêndice 5- Diapositivos do jogo 
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Momento	em	que	o	tempo	termina	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Exibição	da	questão	correta	
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	111	
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	113	
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