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Resumo
O relatório que apresentamos foi estruturado de acordo com o regulamento da prática de
ensino supervisionada dos cursos habilitadores à docência do Instituto Politécnico da Guarda.
As práticas de ensino supervisionadas, realizadas em instituições de Educação Pré-Escolar
e 1.º Ciclo do Ensino Básico, permitiram: o contacto com grupos de crianças de diferentes faixas
etárias; vivenciar a realidade das instituições de educação; desenvolver técnicas de trabalho em
grupo e refletir sobre as práticas pedagógicas desenvolvidas.
Neste relatório, apresenta-se uma investigação enquadrada na área da Educação Ambiental
e desenvolvida com um grupo de 12 crianças (com idades compreendidas entre 3 e 4 anos) a
frequentar a educação pré-escolar. Assim desenvolveu-se uma intervenção pedagógico-didática
estruturada em quatro sessões e cuja finalidade foi analisar as potencialidades das atividades de
Outdoor Learning, com recurso aos jogos didáticos, nas aprendizagens de atitudes pró-ambiente.
Ensinar sobre ambiente é desenvolver competências de cidadania comprometida com a proteção
e preservação do meio ambiente.
A análise dos resultados deixa a convicção de que os recursos, a estratégia e a sequência
da exploração didática revelaram potencialidades no desenvolvimento de aprendizagem de
atitudes pró-ambiente. A educação pré-escolar pode desempenhar uma função relevante na
educação para uma cidadania responsável e comprometida com práticas de sustentabilidade para
com a natureza.

Palavras-chave: Educação Pré-Escolar; Outdoor Learning; Jogos Didáticos;
Atitudes pró-ambiente.
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Abstract
The written report presented was structured according to the norms established by the
regulation of the practice of supervised teaching of the enabling courses for teaching at the
Polytechnic Institute of Guarda.
Supervised teaching practices, performed in institutions of Pre-school Education and
Primary School Education, allow: the contact with groups of children with different ages;
experience the reality of educational institutions; develop techniques of work in groups and show
about pedagogical practices developed.
In this written report, an investigation is presented in Environmental Education and
developed with a group of 12 children (with ages between 3 and 4 years old) attending pre-school
education. Thus a pedagogical-didactic intervention structured in four sessions was developed
and whose purpose was to analyze the potential of Outdoor Learning, with recourse to didactic
games, in the learning of pro-environment attitudes. Teaching about environment is to develop
citizenship skills committed to the protection and preservation of the environment.
The analysis of the results leaves the conviction that the resources, the strategy and the
sequence of didactic exploration revealed potential in the development of learning of proenvironment attitudes. Pre-school education can play a relevant role in education for responsible
citizenship and committed to sustainability practices towards nature.
Key-Words: Pre-school Education; Outdoor Learning; Didactic Games; Proenvironment attitudes.

Key-words: outdoor learning; environmental education; Pre-school education.
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Glossário
CEB – Ciclo do Ensino Básico
OCEPE – Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar
PES – Prática de Ensino Supervisionada
JI – Jardim-de-infância
ATL – Atividades de Tempos Livres
DL – Decreto-Lei
OL – Outdoor Learning
EA – Educação Ambiental
AOL – Atividades de Outdoor Learning
DS – Desenvolvimento Sustentável
DEDS - Década da Educação para o Desenvolvimento Sustentável
ODS – Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
EDS – Educação para o Desenvolvimento Sustentável
IA – Investigação-ação
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Introdução
O presente relatório de estágio foi elaborado no âmbito do curso de Mestrado em Educação
Pré-Escolar e Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico, ministrado na Escola Superior de Educação,
Comunicação e Desporto do Instituto Politécnico da Guarda.
Este curso confere o grau de mestre em Educação Pré-Escolar e Ensino do 1.º Ciclo do
Ensino Básico, nos termos do DL n.º 74/2006, de 24 de março, alterado pelo DL n.º 107/2008, de
25 de junho, pelo DL n. º230/2009, de 14 de setembro e pelo DL n. º115/2013, de 7 de agosto,
estando o curso registado na Direção Geral do Ensino Superior, com o número R/A-CR206/2015
a 14 de agosto de 2015.
Este relatório apresenta-se estruturado por três capítulos. No primeiro e segundo capítulo
encontramos descrito o enquadramento legislativo, institucional relacionado com o processo de
ensino-aprendizagem, bem como o culminar de todo o trabalho desenvolvido durante as práticas
de ensino supervisionadas, concretizadas em diferentes ciclos de ensino, Educação Pré-Escolar e
1.º Ciclo do Ensino Básico.
A prática de ensino supervisionada permitiu explorar o contexto institucional dos diferentes
níveis de ensino, permitiu operacionalizar, em contexto de sala de atividades/aula, os conteúdos
teóricos-práticos aprendidos durante o curso, bem como possibilitou a integração do estagiário na
vida profissional, preparando-o assim para o seu futuro profissional.
No capítulo I é apresentada uma breve contextualização do meio e das instituições, uma
análise socioeconómica e psicopedagógica do grupo e da turma e também é feita a descrição das
salas de cada grupo.
No capítulo II descreve-se e reflete-se sobre as práticas de ensino supervisionadas, onde
apresentamos algumas das atividades realizadas de acordo com cada área de conteúdo/curricular,
dos respetivos níveis de ensino.
Por último, no capítulo III, apresentamos uma investigação alicerçada numa intervenção
pedagógico-didática com vista a desenvolver atitudes pró-ambiente em crianças a frequentar a
educação pré-escolar. Seguiu-se a metodologia de investigação-ação e o estudo enquadra-se no
âmbito da Educação Ambiental. Com esta intervenção pretendeu-se consciencializar as crianças
para os cuidados em relação à proteção e conservação da natureza.
Para terminar apresentamos uma conclusão sobre todo o processo de ensino-aprendizagem,
realizado nas práticas de ensino supervisionadas e sobre a investigação desenvolvida.
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Capítulo I

Enquadramento Institucional – Organização e Administração Escolar

1.1. Contextualização
Sendo a escola a instituição que inicia e prepara as crianças para uma maior participação
na sociedade e tendo esta um papel fundamental na vida pessoal e profissional das crianças, foi
definida como um direito das mesmas. A educação deve assim ser disponibilizada e permitida a
todas as crianças de forma gratuita e universal. Como preconiza o documento “A Convenção
sobre os Direitos da Criança” da UNICEF (1989, art.º º28) “os Estados Partes reconhecem o
direito da criança à educação” e asseguram o “exercício desse direito na base da igualdade de
oportunidades” (p. 20).
Deste modo, as instituições de ensino devem proporcionar oportunidades de igual forma
para todas as crianças e promover a inclusão, tornando-se escolas inclusivas.
A educação tem por base objetivos que todas as crianças devem atingir, para se tornarem
seres humanos sociáveis e respeitadores. Deste modo, a educação destina-se:
a promover o desenvolvimento da personalidade da criança, dos seus dons e aptidões
mentais e físicas, na medida das suas potencialidades. E deve preparar a criança para
uma vida ativa numa sociedade livre e inculcar o respeito pelos pais, pela sua
identidade, pela sua língua e valores culturais, bem como pelas culturas e valores
diferentes dos seus (UNICEF, 1989, p. 21)

Para além destes objetivos, a educação deve promover nas crianças o respeito pelo meio
ambiente, preservando-o e protegendo-o.
No que respeita, ao ensino em Portugal, o direito da criança à educação é referido no
documento Lei de Bases do Sistema Educativo (Lei n.º 46/86 de 14 de outubro 1986). Neste
documento sistema educativo é,
o conjunto de meios pelo qual se concretiza o direito à educação, que se exprime pela
garantia de uma permanente ação formativa orientada para favorecer o
desenvolvimento global da personalidade, o progresso social e a democratização da
sociedade (p. 3067).

O sistema educativo deve contribuir para o:
pleno desenvolvimento da personalidade, da formação do carater e da cidadania,
preparando-o para uma reflexão consciente sobre os valores espirituais, estéticos,
morais e cívicos e proporcionando-lhe um equilibrado desenvolvimento físico
(ibidem, p.3068).

No que respeita, à educação escolar, a Lei de Bases do Sistema Educativo (1986)
compreende que a mesma e composta pelos “ensinos básico, secundário e superior, integra
modalidades especiais e inclui atividades de ocupação de tempos livres” (p. 3069).
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O mesmo documento refere que o sistema educativo compreende a educação pré-escolar,
a educação escolar e a educação extraescolar. Neste relatório de prática de ensino supervisionada,
só será analisada a educação pré-escolar e educação escolar, 1.ª Ciclo do Ensino Básico (1.º CEB).
A educação pré-escolar é consignada, no aspeto formal, como “complementar e ou supletiva da
acção educativa da família, com a qual estabelece estreita cooperação” (ibidem, p.3069).
A Educação Pré-Escolar, como está estabelecido na Lei-Quadro da Educação Pré-Escolar
(Lei n. º5797, de 10 de fevereiro de 1997) é,
a primeira etapa da educação básica no processo de educação ao longo da vida, sendo
complementar da acção educativa da família, com a qual deve estabelecer estreita
cooperação, favorecendo a formação e o desenvolvimento equilibrado da criança,
tendo em vista a sua plena inserção na sociedade como ser autónomo, livre e solidário
(p. 670).

Destina-se às crianças com idades compreendidas entre os 3 anos e a idade de entrada no
ensino básico.
O documento Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar (OCEPE) refere que
a educação pré-escolar é:
o nível educativo em que o currículo se desenvolve com articulação plena das
aprendizagens, em que os espaços são geridos de forma flexível, em que as crianças
são chamadas a participar ativamente na planificação das suas aprendizagens, em que
o método de projeto e outras metodologias ativas são usados rotineiramente, em que
se pode circular no espaço de aprendizagem livremente (OCEPE, 2016, p. 4).

A Lei de Bases do Sistema Educativo definiu os seguintes objetivos para a educação préescolar:
a) Estimular as capacidades de cada criança e favorecer a sua formação e o
desenvolvimento equilibrado de todas as suas potencialidades;
b) Contribuir para a estabilidade e segurança afetivas da criança;
c) Favorecer a observação e a compreensão do meio natural e humano para melhor
integração e participação da criança;
d) Desenvolver a formação moral da criança e o sentido da responsabilidade,
associado ao da liberdade;
e) Fomentar a integração da criança em grupos sociais diversos, complementares da
família, tendo em vista o desenvolvimento da sociabilidade;
f) Desenvolver as capacidades de expressão e comunicação da criança, assim como a
imaginação criativa, e estimular a atividade lúdica;
g) Incutir hábitos de higiene e de defesa da saúde pessoal e coletiva;
h) Proceder à despistagem de inadaptações, deficiências ou precocidades e promover
a melhor orientação e encaminhamento da criança (1986, p. 3069).
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O ensino básico é frequentado pelas crianças que completem 6 anos de idade até 15 de
setembro e tem a duração de nove anos.
No 1.º CEB, o ensino é da responsabilidade de um só professor, podendo ser coadjuvado
em áreas especializadas, como as expressões (plástica, físico-motora, musical e dramática).
Através destas áreas o professor promove o desenvolvimento físico e motor e a educação artística,
sensibilizando os alunos para as diversas formas de expressão estética e estimulando e
desenvolvendo aptidões nesses domínios.
Este nível de ensino regula-se por objetivos específicos, que têm em conta o
desenvolvimento etário das crianças, sendo importante:
O desenvolvimento da linguagem oral e a iniciação e progressivo domínio da leitura
e da escrita, das noções essenciais da aritmética e do cálculo, do meio físico e social,
das expressões plástica, dramática, musical e motora (ibidem, p.3070).

Cabe ao docente explorar diversas formas de ensino e aprendizagem dos conteúdos
curriculares, promovendo a aprendizagem em diversos contextos. Deve proporcionar aos alunos:
experiências que favoreçam a sua maturidade cívica e sócioafectiva, criando neles
atitudes e hábitos positivos de relação e cooperação, quer no plano dos seus vínculos
de família, quer no da intervenção consciente e responsável na realidade circundante
(ibidem, p.3070).

Os estágios da Prática de Ensino Supervisionada (PES) da educação pré-escolar (PES I) e
1.º CEB (PES II) decorreram em instituições de ensino públicas da cidade da Guarda. No caso da
PES I, a instituição pertence ao Agrupamento de Escolas da Sé, enquanto que o estabelecimento
da PES II pertence ao Agrupamento de Escolas Afonso de Albuquerque.
Cabe ao Agrupamento Escolar definir o Projeto Educativo a ser implementado nas escolas
e jardins de infância, geridas pelo mesmo. Para além deste documento, o agrupamento elabora o
regulamento interno, o plano anual de atividades, o orçamento, o relatório anual de atividades e
o relatório de autoavaliação.
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1.2. Caraterização do Meio
As instituições onde decorreram o PES I e PES II localizam-se na cidade da Guarda. A
cidade da Guarda (figura n.º 1) situa-se no centro da região beirã de Portugal Continental, sendo
considerada a cidade mais alta do país. 1

Figura n.º 1 - Cidade da Guarda. 1

O concelho da Guarda encontra-se situado entre o Planalto Guarda-Sabugal e a Serra da
Estrela, sendo composto por 712,11 Km2 de área. Estes são compostos por diversas bacias
hidrográficas de cursos de água, como os Rios Mondego, Zêzere e Côa.
O distrito da Guarda é composto por 14 concelhos: Aguiar da Beira, Almeida, Celorico da
Beira, Figueira de Castelo Rodrigo, Fornos de Algodres, Gouveia, Guarda, Manteigas, Meda,
Pinhel, Sabugal, Seia, Trancoso e Vila Nova de Foz Côa.
A Guarda constituiu-se cidade a 27 de novembro de 1199, através do Foral atribuído por
D. Sancho I, O Povoador (figura n.º 2). A atribuição deste surgiu da necessidade de um centro
administrativo de comércio, organização e defesa da fronteira da Beira contra os reinos de Leão
e Castela de Espanha.2

Figura n.º 2 - D. Sancho I 2

Esta cidade é a capital de distrito e segundo os Censos 2011 do Instituto Nacional de
Estatística o concelho é constituído por um total de 42 541 habitantes.

1
2

Fonte: http://www.osmeustrilhos.pt/2012/03/25/torre-de-menagem-guarda/
Fonte: http://www.freguesiadaguarda.pt/fgDetalhePDI?tipo=1&idpdi=a0L2000000WvIy5EAF
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A sua localização, área Centro – Norte do País, torna a Guarda como uma importante
plataforma de rede de acessibilidades da região, por onde passa as rodoviárias (A25 e A23) e as
ferroviárias3.
A cidade da Guarda é também conhecida pela cidade dos 5 éfes4: Forte dada a dureza do
granito e ao sistema defensivo que outrora se ergueu e que ainda hoje se preserva; Farta pelos
seus vales férteis e cursos de água; Fria dado o clima de montanha; Fiel devido as características
genuínas das suas gentes beirãs, integras, honestas e hospitaleiras; Formosa dado os monumentos,
praças, ruas e vielas, solares, jardins, parques e paisagens.
Aos cidadãos desta cidade atribui-se-lhes os nomes de guardenses e egitanienses. Este
último gentílico surge da circunstância da transferência da sede episcopal da Egitânea, de Idanha
a Nova, para a Guarda, em 1203. Tal momento impunha a construção de raiz de uma Catedral
digna da sua importância, construindo-se a Sé Catedral ou Sé da Guarda.5
A Sé Catedral é constituída por um templo gótico com traços estéticos que se prendem com
os tempos e artistas que participaram na sua construção. A sua planta é predominantemente gótica,
onde se destaca o retábulo da capela-mor, em pedra de ançã, atribuída a João Ruão. No exterior
podemos observar magníficos trabalhos em granito, como os pináculos e as gárgulas.
Herdeira de mais de oito séculos de História, onde se encerra uma dualidade cultural e
religiosa entre Católicos e Judeus, encontramos nas ruas estreitas pormenores únicos de
arquitetura civil e militar. 6
Na cidade da Guarda podemos encontrar importantes monumentos históricos, como a Torre
de Menagem, a Sé Catedral, o antigo bairro Judaico, a igreja da Misericórdia, entre outros. A
Torre de Menagem (figura n.º 3) implantada a 1056m de altitude, foi construída no século XIII
servindo de estrutura militar e residencial denominada Alcáçova, que se constituía um paço
fortificado onde residia o alcaide-mor e a sua família e a respetiva guarnição militar.7

3

Fonte: https://www.mun-guarda.pt/Portal/concelho.aspx
Fonte: https://www.mun-guarda.pt/Portal/concelho.aspx
5
Fonte: https://www.mun-guarda.pt/Portal/conteudo.aspx?SS=conteudos&Lista=Est%C3%A1ticos&ID=7
6
Fonte:
Site
da
Câmara
Municipal
da
Guarda,
link:
https://www.munguarda.pt/Portal/conteudo.aspx?SS=conteudos&Lista=Est%C3%A1ticos&ID=7
7
Fonte: https://www.mun-guarda.pt/Portal/conteudo.aspx?SS=conteudos&Lista=Est%C3%A1ticos&ID=9
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Figura n.º 3 - Torre de Menagem 7

A Sé Catedral da Guarda (figura n.º 4) foi construída a pedido de D. Sancho I após a
transferência da sede de bispado de Idanha a Nova para a Guarda, em 1203. A construção da Sé
da Guarda iniciou-se a partir de 1390 e terminou nos inícios do século XVI, em plena época
manuelina. O interior da Sé é de conceção gótica, destacando-se o retábulo monumental do altar
da cabeceira, esculpido em pedra de ançã, onde se encontra representados episódios da vida de
Cristo. 8

Figura n.º 4 - Sé Catedral 8

O Antigo Bairro Judaico (figura n.º 5) localiza-se na Paróquia de S. Vicente, no interior do
perímetro amuralhado, próximo dos principais eixos viários da cidade, nomeadamente a Rua de
S. Vicente, a antiga Rua Direita e o Largo de S. Vicente” (CMG, s.d.). Esta localização permitia
a circulação e facilitava o desenvolvimento da atividade comercial da comunidade judaica. Neste
bairro está localizada a Sinagoga, que se encontra instalada numa habitação, anteriormente,
aforada ao monarca. Nesta desenrolavam-se diversas atividades, como práticas religiosas,
atividades educativas e judiciais. 9

8
9

Fonte: https://www.mun-guarda.pt/Portal/conteudo.aspx?SS=conteudos&Lista=Est%C3%A1ticos&ID=9
Fonte: https://www.mun-guarda.pt/Portal/conteudo.aspx?SS=conteudos&Lista=Est%C3%A1ticos&ID=9
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Figura n.º 5 - Antigo Bairro Judaico 9

A Igreja da Misericórdia (figura n.º 6) é um edifício caraterístico dos fins da Época Barroca,
sendo construído no século XVIII. A igreja apresenta uma “planta longitudinal, de escala
monumental e nave única” (CMG, s.d.). No centro da fachada principal encontramos um portal
de acesso, “em arco abatido, enquadrado por ornatos barrocos e sobreposto pelas armas reais de
D. João V” (ibidem, s.d.). No topo da fachada encontra-se a imagem de Nossa Senhora da
Misericórdia.10

Figura n.º 6 - Igreja da Misericórdia 10

A cidade da Guarda é conhecida pelo seu clima e pelo seu ar. A qualidade do ar da Guarda
é reconhecida desde o século XIX, sendo assim considerada como uma das melhores estâncias de
tratamento de doentes com tuberculose e doenças respiratórias graves. “No início do século XIX
a Rainha D. Amélia mandou construir na Guarda, por sugestão do médico da corte Dr. Sousa
Martins, um sanatório dedicado à cura da tuberculose” (ibidem, s.d.). Este foi construído nos
finais do século XX.

10

8

Fonte: https://www.mun-guarda.pt/Portal/conteudo.aspx?SS=conteudos&Lista=Est%C3%A1ticos&ID=9

No que diz respeito à gastronomia, podemos destacar o queijo da serra, os enchidos e a
castanha. Relativamente ao artesanato, a cidade da Guarda é conhecida pela sua transumância e
pastorícia, sendo esta uma das atividades económicas predominantes nesta região.
Em relação à rede educativa pública a cidade da Guarda é constituída por dois
Agrupamentos: o Agrupamento de Escolas da Sé e o Agrupamento de Escolas Afonso de
Albuquerque. No âmbito do ensino particular e cooperativo, encontram-se, nesta cidade, a Escola
Regional D. José Dinis da Fonseca e a Cooperativa para a Educação e Reabilitação de Cidadãos
Inadaptados (CERCIG). A cidade conta ainda com uma instituição de ensino superior: Instituto
Politécnico da Guarda, composto por 4 escolas (Escola Superior de Educação, Comunicação e
Desporto; Escola Superior de Saúde; Escola Superior de Tecnologia e Gestão e Escola Superior
de Turismo e Hotelaria).
A cidade da Guarda dispõe ainda de serviços e infraestruturas de natureza sociocultural,
tais como: a Biblioteca Eduardo Lourenço, o Teatro Municipal da Guarda, o Museu da Guarda, o
Centro Cultural, as Piscinas Municipais, o Pavilhão Desportivo de São Miguel e o Estádio
Municipal.

1.3. Caraterização das instituições da Prática de Ensino Supervisionada
As práticas de ensino supervisionada I e II decorreram na cidade da Guarda, como referido
anteriormente (subcapítulo 1.1.).
Neste subcapítulo, apresenta-se a caraterização das instituições onde se realizou a PES. Em
primeiro lugar, será feita a caraterização do Jardim-de-infância de Alfarazes (Educação PréEscolar) e de seguida a caraterização da Escola Básica do Bonfim (1.º CEB).

1.3.1. Educação Pré-escolar – Jardim-de-infância de Alfarazes
O Jardim-de-infância de Alfarazes (figura n.º 7) é um estabelecimento de Educação PréEscolar da Rede Pública pertencente ao Agrupamento de Escolas da Sé. Situado na cidade da
Guarda, mais precisamente na Rua Vila de Trancoso, no bairro Senhora dos Remédios,
pertencente a freguesia da Guarda. Sendo este o décimo segundo ano de funcionamento nas novas
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instalações do edifício, inaugurado em 2006, este engloba não só o Jardim-de-infância de
Alfarazes bem com a creche “O Castelo”. 11

Figura n.º 7 - Jardim-de-infância de Alfarazes 11

O bairro Senhora dos Remédios desenvolveu-se a partir de um pequeno conjunto de
habitações situadas na estrada principal de acesso ao mesmo. É essencialmente, um bairro
habitacional e carateriza-se pela sua proximidade à Escola Secundária da Sé, a oeste, e ao
complexo das piscinais municipais e superfície comercial Intermarché, a este. Este bairro é
composto por alguns espaços comerciais (cafés e restaurante), pelo edifício do Ministério da
Agricultura, por um polidesportivo coberto e por um espaço verde com um pequeno parque
infantil.
Relativamente à caraterização da instituição, esta ocupa o rés-do-chão do edifício da
Creche “O Castelo” e carateriza-se pela existência dos seguintes espaços: um hall de entrada; um
gabinete da direção; um salão polivalente; 3 salas de atividades, uma para crianças dos 3/4 anos,
outra para crianças dos 4/5 anos e a terceira para crianças dos 5/6 ano; uma sala de vídeo/
informática; uma sala de educadoras, com instalações sanitárias próprias; um refeitório; uma casa
de banho para adultos, adaptada para pessoas com limitações motoras e um amplo corredor de
acesso a todas estas divisões. Cada sala de atividades possui instalações sanitárias próprias e
adaptadas às crianças com limitações motoras.
Para além destas divisões, o Jardim-de-infância (JI) ainda dispõe de uma cave, onde
encontramos: uma arrecadação para material pedagógico e de desgaste; uma arrecadação para
produtos e equipamentos de limpeza; um salão de atividades essencialmente destinado a
atividades de expressão motora, dramática e festas (comum à creche “O Castelo”) e instalações
sanitárias para crianças e adultos (comuns à creche “O Castelo”).

11

Fonte:
http://www.freguesiadaguarda.pt/fgDetalheDB?tipo=1&idpdi=a0L2000000WvDttEAF&idcat=a0O2000000EOVc7E
AH

10

Na área exterior do edifício existe um espaço de recreio com uma zona de areão e outra
com piso antichoque equipada com duas estruturas de exterior – um escorrega e dois baloiços. Na
lateral direita do edifício existe um espaço exterior contiguo à sala dos 3/4 anos, com uma zona
de relva sintética e outra com piso antichoque equipada com três estruturas de exterior – uma
casinha, um escorrega e um balancé com 4 assentos.
Para além destes espaços, o JI dispõe de sistema de alarme, extintores para caso de
ocorrência de incêndio e luzes internas de sinalização permanente.
O JI tem ainda à sua disposição o seguinte equipamento: 1 telefone; 1 televisor; 1
videogravador; 1 leitor de DVD; 3 radiogravador; 4 computadores; 4 impressoras e ainda os
seguintes eletrodomésticos, oferecidos pela Fundação da DELTA Cafés, como resposta a uma
solicitação das educadoras quando o jardim-de-infância abriu nas novas instalações, para a
realização de sessões de culinária com as crianças: 1 frigorífico de duas portas; 1 forno elétrico;
1 micro-ondas; uma placa elétrica; uma batedeira elétrica e uma tostadeira elétrica.
O jardim-de-infância funciona com o seguinte horário: 8h00 – 19h00. O período de
funcionamento das atividades letivas realiza-se no horário: Manhã: 9h00 – 12h00; Tarde: 14h00
– 16h00.

1.3.2. Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico – Escola Básica do Bonfim
A Escola Básica do Bonfim (figura n.º 8) é um estabelecimento do 1.º Ciclo do Ensino
Básico da rede pública pertencente ao Agrupamento de Escolas Afonso de Albuquerque. Situase na cidade da Guarda, mais precisamente na Rua Doutor Santos Lucas, no bairro do Bonfim,
pertencente à freguesia da Guarda. Sendo o presente ano o seu décimo segundo ano de
funcionamento nas novas instalações do edifício, depois do mesmo ter sofrido remodelações em
2006. 12

12

Fonte:
http://www.freguesiadaguarda.pt/fgDetalheDB?tipo=1&idpdi=a0L2000000WvDu6EAF&idcat=a0O2000000EOVc7
EAH
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Figura n.º 8 - Escola Básica do Bonfim, vista exterior 12

O bairro do Bonfim é um espaço soalheiro virado a nascente e a sul. É essencialmente um
bairro habitacional situado na estrada principal de acesso ao mesmo e carateriza-se pela
proximidade ao centro da cidade, nomeadamente à Câmara Municipal da Guarda a este, ao Teatro
Municipal e Posto da GNR a noroeste e ao Mercado Municipal e Centro Coordenador de
Transportes a sudeste.
Este bairro é composto por pequenas superfícies comerciais (cafés, restaurantes,
supermercados, lojas de eletrodomésticos, dentistas, lojas de vestuário, cabeleireiros e lojas de
imobiliário), pelo edifício do Seminário Maior, pela sede da PT/MEO e pela sede da Polícia
Judiciária.
Esta instituição escolar é composta por três andares e carateriza-se pela existência dos
seguintes espaços:
1.º andar: 2 salas de aula (1.º e 2.º anos); 1 biblioteca; 1 salão polivalente; 1 sala
para as auxiliares; 1 sala de apoio de material e reprografia; 1 sanitário para meninos; 1
sanitário para meninas e 1 sanitário para deficientes motores;
2.º andar: 2 salas de aula (3.º e 4.º anos);
3.º andar: 1 sala de informática; 1 sala de professores e 1 sanitário para adultos.
Para além destas divisões a Escola Básica do Bonfim no seu exterior dispõe de 1 sala com
caldeira e sistema de aquecimento, 2 arrecadações, 1 minicampo de desportos coletivos e de 1
recreio cimentado.
A escola dispõe de sistema de alarme, extintores para caso de ocorrência de incêndio e
luzes internas de sinalização permanente. A instituição tem ainda materiais para a realização das
aulas de expressão (físico-motora, dramática, musical e plástica) e dois quadros interativos.
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O edifício não dispõe de serviço de refeitório, pelo que os alunos vão almoçar aos
estabelecimentos de Atividades de Tempos Livres (ATL).
A escola funciona em regime normal, com o seguinte horário: Manhã: 8h30m – 12h30m;
Tarde: 13h30m – 18h00. O período de funcionamento das atividades letivas realiza-se no horário:
Manhã: 9h00 – 12h15m; Tarde: 14h00 – 16h15m.

1.4. Caraterização das salas
A organização das salas deve atender às necessidades das crianças/alunos, devido ao facto
de estas serem um espaço de aprendizagem, onde são proporcionadas diversas experiências e
momentos diversificados, visando aprendizagens significativas.
No que concerne à educação pré-escolar, a organização do ambiente educativo é da
responsabilidade do educador. Para a organização do mesmo é importante que o educador:
reflita sobre as oportunidades educativas que esse ambiente oferece, ou seja, que
planeie intencionalmente essa organização e avalie o modo como contribui para a
educação das crianças, introduzindo os ajustamentos e correções necessários
(OCEPE, 2016, p.24).

A organização do espaço está diretamente interligada à organização do grupo e do tempo.
Este processo realiza-se numa área que dispõe de diversos materiais e que “(…) implica a
inserção da criança num grupo em que esta interage com outras crianças e adultos” (ibidem, p.24).
O mesmo documento refere ainda que:
esta organização constituiu o suporte do desenvolvimento curricular, pois as formas
de interação no grupo, os materiais disponíveis e a sua organização, a distribuição e
utilização do tempo são determinantes para o que as crianças podem escolher, fazer e
aprender (ibidem, p.24).

A criança deve ter um papel importante neste processo, sendo valorizada a sua opinião
quanto às possíveis alterações que o espaço possa vir a sofrer. Para tal, é necessário que a criança
conheça o espaço e as suas possibilidades, sendo estes aspetos uma condição para o
desenvolvimento da independência e da autonomia da criança e do grupo.
O conhecimento do espaço permite à criança explorar os materiais disponíveis de diferentes
maneiras.
É importante referir que as paredes da sala, são parte integrante do processo educativo e da
organização da sala, como afirma as OCEPE (2016):
o que está exposto constitui uma forma de comunicação, que sendo representativa dos
processos desenvolvidos, os torna visíveis tanto para crianças como para adultos. Por
isso, a sua apresentação deve ser partilhada com as crianças e corresponder a
preocupações estéticas (p. 26).
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Relativamente ao espaço exterior, este é considerado “(…) um espaço educativo pelas suas
potencialidades e pelas oportunidades educativas que pode oferecer (…)” (ibidem, p.26).
Deste modo, o educador deve refletir sobre as potencialidades do espaço exterior,
devendo a sua organização ser cuidadosamente pensada, no que respeita aos materiais e
equipamentos. Estes devem estar de acordo com os critérios de qualidade, dando especial atenção
às questões de segurança. A utilização dos materiais e equipamentos disponibilizados apelam à
criatividade, desenvolvendo a mesma.
O espaço exterior é também um local:
privilegiado para atividades da iniciativa das crianças que, ao brincar, têm a
possibilidade de desenvolver diversas formas de interação social e de contacto e
exploração de materiais naturais (pedras, folhas, plantas, paus, areia, terra, água, etc.)
que, por sua vez, podem ser trazidos para a sala e ser objeto de outras explorações e
utilizações (ibidem, p.26).

Pode-se assim afirmar que as atividades realizadas pela criança no espaço exterior podem
ser exploradas pelo educador no espaço interior, sala de atividades.

1.4.1. Pré-Escolar
A sala do grupo 3/4 anos, na qual decorreu o estágio (PES I), com início no dia 10/10/2016
e término no dia 25/01/2017, está dividida por espaços bem definidos nomeadamente, 9 espaços
(oito espaços interiores e um exterior) e em cada um deles os materiais pedagógicos estão
organizados de maneira funcional e lógica, sendo identificados e utilizados facilmente pelas
crianças, permitindo que a criança trabalhe de “forma independente e com o máximo controlo
possível sobre o meio que a rodeia” (Hohmann, 1979) (s/p).
A sala é composta pelos seguintes espaços: espaço do faz de conta; espaço das construções;
espaço da leitura; espaço dos enfiamentos e conversa; espaço da expressão plástica e jogos de
mesa; espaço do computador e espaço dos materiais e jogos A sala é ainda constituída por uma
casa de banho e a sala do sono (onde as crianças dormitam após o almoço).
O espaço exterior é composto por uma área de relva sintética e outra de piso antichoque
composta por três estruturas de exterior – uma casinha, um escorrega e um balancé.
Para cada espaço interior foi elaborado um quadro de presenças, no qual as crianças tinham
que colocar a sua fotografia, de acordo com a parte do dia (manhã ou tarde).
Seguidamente, podemos observar fotografias desses espaços interiores:
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a) Espaço dos jogos e materiais
Neste espaço (figura n.º 9), encontramos diversos jogos de tabuleiros e matérias de pintura,
colagem e recorte.

Figura n.º 9 - Espaço dos jogos e materiais.
Fonte: própria

b) Espaço do computador
O espaço do computador (figura n.º 10) destina-se a visualização de filmes, fotografias,
imagens e audição de músicas e histórias. Este é apenas utilizado pela educadora da sala.

Figura

n.º

10

-

Espaço

do

computador.
Fonte: própria

c) Espaço dos materiais
Este espaço (figura n.º 11) destina-se a arrumação dos diferentes materiais utilizados para
a realização das atividades de expressão plástica. Nele encontram-se os dossiês de atividades de
cada criança, os dossiês com a informação pessoal de cada criança e o material de escritório.

15

Figura n.º 11 - Espaço dos materiais.
Fonte: própria

d) Espaço das construções
No espaço das construções (figura n.º 12) as crianças brincavam com legos, faziam
construções e exploravam o tapete do espaço com carros e animais.

Figura n.º 12 - Espaço das construções.
Fonte: própria

e) Espaço do faz de conta
Este espaço (figura n.º 13) dispõe de uma cozinha, com alguns materiais próprios (copos,
pratos, colheres, panelas, frutas e legumes de plástico, entre outros), e de uma cama de bebé, de
um armário com roupinhas e acessórios para vestir aos bonecos, de uma cadeira de refeições para
bebé e 3 bonecos. Neste espaço, as crianças desenvolviam a interação com os outros, a partilha,
o respeito e exploravam situações do seu imaginário.

Figura n.º 13 - Espaço do faz-de-conta.
Fonte: própria
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f) Espaço dos enfiamentos e da conversa
Neste espaço (figura n.º 14), as crianças brincavam aos enfiamentos, fazendo colares e
pulseiras. No inicio da manhã, as crianças sentavam-se neste espaço para cantarem os bons dias
e conversarem sobre o que seria realizado e sobre o fim de semana ou dia anterior. Este espaço
era utilizado para leitura de histórias e apresentação de teatros de fantoches.

Figura n.º 14 - Espaço dos enfiamentos e da
conversa.
Fonte: própria

g) Espaço da leitura
Este espaço (figura n.º 15) disponha de uma estante com diversos livros, escolhidos pelas
crianças na biblioteca itinerante, para usufruto dos mesmos. O espaço permitia o desenvolvimento
da imaginação e criatividade das crianças, através do conto de histórias ilustradas.

Figura n.º 15 - Espaço da leitura.
Fonte: própria
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h) Espaço da expressão plástica e jogos de mesa
Neste espaço (figura n.º 16) as crianças realizavam jogos de mesa e atividades de expressão
plástica, como pintura, colagem, recorte, picotagem, estampagem, entre outros. Este espaço foi
também utilizado para a realização de atividades culinárias.

Figura n.º 16 - Espaço da expressão
plástica e jogos de mesa.
Fonte: própria

No espaço exterior encontramos o espaço da casinha, o espaço do escorrega e balancé e um
espaço com relva sintética, para brincadeira livre. Tal como podemos observar nas figuras n.º 17
e n.º 18.

Figura n.º 17 - Escorrega e balancé.
Fonte: própria

Figura n.º 18 – Casinha.
Fonte: própria
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O grupo desta sala tinha um horário de rotinas diárias (Quadro 1).
Quadro 1 - Horário das Rotinas

Horas

Atividade

Orientador

Local

09:00h

Entrada na sala

Auxiliar, educadora

Sala

09:00-09:50h

Jogos
de
mesa/ Educadora
Brincadeira livre nos
espaços

Sala

09:50h

Ida a casa-de-banho

Auxiliar e educadora

Casa-de-banho

10:00-10:15h

Lanche da manhã

Auxiliar

Refeitório

10:15-10.50h

Marcação
de Educadora
presenças/ Conto de estagiárias
histórias/ Diálogo

e Sala

10:50-11:50h

Sala

11:50h

Atividades diversas/ Educadora
Brincadeira livre nos
espaços
Casa-de-banho
Auxiliar

12:00h

Almoço

Animadoras

Refeitório

13:00-15:30h

Hora do sono

Animadoras

Sala do sono

15:30h

Atividades diversas

Educadora

Sala

16:00h

Lanche da tarde

Animadoras

Refeitório

Casa-de-banho

Fonte: própria

É importante referir que à terça-feira das 10h15m às 10h45m as crianças tinham aula
coadjuvada de Expressão Dramática e das 15h30m às 16h tinham aula coadjuvada de Educação
Física. À quarta-feira, algumas crianças tinham aula de Adaptação ao Meio Aquático das 10h30m
ao 12h00m.
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1.4.2. 1.º Ciclo do Ensino Básico
Foi na sala da turma B-12, 2.º ano da Escola Básica do Bonfim que se realizou a PES II,
durante o 2.º e 3.º períodos, com início no dia 20/02/2017 e término no dia 14/06/2017. Esta é um
espaço amplo e com bastante luz natural, possuindo janelas numa das paredes da sala. A sala tem
as mesas dos alunos distribuídas por três filas, estando o resto do mobiliário disposto junto às
paredes da sala. Esta disposição das mesas permite uma melhor circulação dos alunos e da
professora pela sala, uma melhor observação do quadro por todos e uma maior interação entre
alunos e professora.
A sala de aula (figuras n.º 19 e n.º 20) possui ainda três quadros branco (um grande e dois
pequenos), um quadro de cortiça, um projetor, um computador com ligação à internet, uma
impressora, uma secretária para a docente, três armários, cabides e um balcão com dois lavatórios.

Figura n.º 19 - Vista interior da sala.
Fonte: própria

Figura n.º 20 - Vista interior da sala.
Fonte: própria
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Para além destes equipamentos a sala possui ainda sistema de aquecimento e sistema de
som.
O tempo letivo, da turma, distribuía-se pelas diferentes áreas de conteúdo (Quadro 2).
Quadro 2 - Horário da Turma

Horário
Manhã

9:00
10:00
10:00
11:00

Segunda

Terça

Quarta

Quinta

Sexta

– Português

Matemática

Português

Matemática

Português

– Português

Matemática

Português

Matemática

Português

Português

Matemática

Intervalo (15 minutos)
11:15
12:15

– Matemática

Português

Matemática

Intervalo para almoço
Tarde

14:00
15:00

– Expressão
Plástica

Estudo do Matemática
Meio
Intervalo (15 minutos)

15:15
16:15

– Expressão
Físicomotora

Apoio
estudo

Estudo
Meio

ao Expressões
Apoio
artísticas ( estudo
musical/
dramática)

do Estudo
Meio

do

ao Educação
para
a
cidadania

Fonte: professora cooperante

É importante referir, que as aulas de expressões artísticas (musical e dramática) eram
lecionadas em dias diferentes, de 15 em 15 dias.

1.5. Caraterização Socioeconómica e Psicopedagógica do grupo/turma
A caraterização do grupo/turma teve por base as informações disponibilizadas pela
educadora, do grupo do pré-escolar e pela professora da turma do 1.º ciclo do ensino básico.
A caraterização socioeconómica e psicopedagógica do grupo é importante para o
educador/professor, pois permite-lhe conhecer melhor cada criança e a sua família, como também
o ajuda a desenvolver os objetivos e estratégias para cada conteúdo, possibilitando um maior
sucesso nas aprendizagens.
O documento Organização Curricular e Programas Ensino Básico — 1.º Ciclo (2004) diznos que os programas do 1.ºCEB:
implicam que o desenvolvimento da educação escolar, ao longo das idades
abrangidas, constitua uma oportunidade para que os alunos realizem experiências de
aprendizagem activas, significativas, diversificadas, integradas e socializadoras que
garantam, efectivamente, o direito ao sucesso escolar de cada aluno (p. 23).
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O docente deve respeitar as diferenças individuais de cada aluno e o ritmo de aprendizagem
de cada um.
A criança, no processo de aprendizagem, deve ser vista como um agente ativo, participante
e com ideias e opiniões próprias, que o docente deve ter em conta, tornando-o parte importante
no processo educativo. Tal como refere o documento “(…) o permitir aos alunos a escolha de
actividades (…)” (ibidem, p.24).

1.5.1. Grupo do Pré-Escolar
A sala observada no Jardim-de-infância de Alfarazes foi a C. Esta PES foi realizada sob
orientação da Educadora Conceição Silva. O grupo era constituído por 12 crianças e tratava-se de
um grupo homogéneo, que se encontrava na fase do desenvolvimento pré-operatório, uma vez
que todos apresentavam 3 anos de idade, feitos até ao final do ano 2016.
Seguidamente, apresenta-se a caraterização do grupo com base no género, em tabela
(Quadro 3).
Quadro 3 - Distribuição do grupo por género

Género

N.º de crianças

Masculino

7

Feminino

5

Total

12

Fonte: própria

Destas doze crianças, nove frequentaram a creche “O castelo”, uma a creche “O Abrigo da
Sagrada Família”, outra a creche da “Fundação João Bento Raimundo” e uma apenas frequentou
durante algum tempo uma creche.
Pelo facto de ser o primeiro ano letivo no jardim-de-infância, o grupo de crianças
apresentava-se em adaptação, sendo os momentos de concentração curtos, tendo se verificado
algumas dificuldades em concluir tarefas. Apesar disto, as crianças eram bastante participativas e
demonstraram interesse pelas atividades que lhes foram propostas.
Relativamente ao agregado familiar, notava-se um investimento das famílias na educação
e bem-estar destas crianças, o que se traduziu, por exemplo no facto de as crianças participarem
em atividades extracurriculares que o JI dinamizava (natação, karaté, viagens de estudo e festas
do jardim) e na valorização de todos os trabalhos que as crianças realizaram, dando-lhes
continuidade no contexto familiar.
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Como salientam as OCEPE (2016) “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” (p. 26).
Observámos, ao longo da PES I, que a educadora cooperante promoveu sempre o diálogo
e a partilha de ideias entre as crianças, e por essa razão as crianças apresentavam uma boa relação
entre si, não excluindo nenhuma criança nem rejeitando as opiniões dos outros. Uma vez que aos
3 anos os seus comportamentos se caracterizam pelo egocentrismo, por vezes verificou-se a
necessidade de intervir através do diálogo, junto das crianças sensibilizando-as para
comportamentos de partilha.
O mesmo documento refere que:
ao participar ativamente no seu processo de aprendizagem, a criança vai mobilizar e
integrar um conjunto de experiências, saberes e processos, atribuindo-lhe novos
significados e encontrando formas próprias de resolver os problemas, o que lhe
permite desenvolver não só a autonomia, mas também a criatividade (p. 34).

Neste sentido, e analisando a progressão das crianças desde o primeiro dia de observação
até ao último dia de estágio, verificou-se uma grande evolução em diversos aspetos, como: a
autonomia, a construção da identidade e autoestima e na convivência democrática com os outros.
No grupo de crianças existia uma criança diagnosticada com Perturbação Pervasiva do
Desenvolvimento. Esta criança não apresentava reciprocidade no diálogo, tinha grandes
dificuldades em socializar com as outras crianças, educadoras e restantes profissionais e por vezes
manifestava comportamentos atípicos que perturbavam o comportamento das restantes crianças
e a realização das atividades.
Ao nível da linguagem e comunicação, algumas crianças apresentavam algumas
dificuldades na articulação de palavras, bem como na estruturação do pensamento. Contudo, eram
crianças participativas.
Em relação à motricidade e à capacidade de manipular determinados materiais, como a
tesoura ou o pico, era notória que a motricidade fina se estava a desenvolver.
Por fim, e no que concerne à Área de Conhecimento do Mundo, as crianças mostravam-se
bastante desenvolvidas, sendo capazes de identificar aspetos do meio que as rodeia, manifestando
interesse pelas temáticas relacionadas com esta área.
Para que a criança desenvolva a curiosidade e o desejo em saber e compreender mais sobre
o mundo que a rodeia, é necessário um “(…) desenvolvimento de atitudes positivas na relação
com os outros, nos cuidados consigo próprio, e a criação de hábitos de respeito pelo ambiente e
pela cultura (…)” (ibidem, p.85).
O ambiente familiar que rodeia cada criança no seu dia-a-dia é fundamental para o seu
desenvolvimento, sendo necessário conhecer o agregado familiar dos elementos do grupo. No
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grupo em questão todas as crianças vivem com os pais biológicos. A maioria das famílias têm em
média 3 elementos no conjunto do seu agregado familiar (Quadro 4).
Quadro 4 - Distribuição do grupo pelo número de membros por agregado familiar

Agregado Familiar

Número de alunos

3 membros

9

4 membros

3

Fonte: educadora cooperante

No que respeita ao número de irmãos (Quadro 5), a grande parte das crianças não tem
irmãos ou tem apenas um.
Quadro 5 - Distribuição do grupo por número de irmãos

Número de irmãos

Número de crianças

0

9

1

3

Total

12

Fonte: educadora cooperante

Relativamente à situação socioeconómica do grupo turma, nenhuma das crianças
necessitava de apoio social.
No quadro 6 apresenta-se o nível académico dos pais das crianças.
Quadro 6 - Habilitações académicas dos pais

Habilitações

Pai

Mãe

3.º Ciclo

1

3

Secundário

4

1

Licenciatura

5

7

Mestrado

1

1

Fonte: educadora cooperante

Constata-se que a maioria dos pais são licenciados. Só um dos pais não indicou o seu grau
de formação.
De um modo geral, pode-se considerar que estas crianças se adaptaram bem ao jardim-deinfância, respeitando as regras, os outros e os diversos momentos das rotinas.
Pela importância que assume o desenvolvimento cognitivo na criança considera-se
pertinente caraterizar a fase em que as crianças se encontram, segundo a perspetiva de Piaget.
Como já referido neste subcapítulo, as crianças encontravam-se no estágio pré-operatório.
O estádio pré-operatório compreende as crianças dos 2 aos 7 anos de idade. Durante este
período a criança inicia a construção da relação causa-efeito e as simbolizações. A criança
desenvolve a capacidade cognitiva de forma consideravelmente acelerada, apropriando-se de
novas capacidades e informações, como também modifica o seu modo de agir e pensar.
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Neste estágio a criança é introduzida no mundo da linguagem e do jogo simbólico, que lhe
permitirão desenvolver de forma notável as suas estruturas mentais. A introdução à linguagem
permite a socialização e a aquisição da linguagem. Esta pressupõe duas capacidades cognitivas:
a primeira é que a criança "deve saber distinguir claramente entre signo e significado" e a segunda,
é que "determinados signos sempre substituem o mesmo objeto e também o próprio signo é uma
espécie de objeto" (Kesselring, 1993, p. 131).
Para além da introdução à linguagem a criança entra no mundo da moralidade, isto é,
aprende valores, regras, virtudes e noções (certo e errado).
Piaget (1970) acredita que a criança só entra neste mundo por volta dos 4 anos de idade e
que “apesar de saber diferenciar regras condicionadas pela natureza de normas morais ou sociais,
ela ainda não compreende o sentido de tais regras” (p. 15).
De acordo com Piaget (1970) neste segundo estágio de desenvolvimento a criança altera o
seu pensamento “de uma forma notável; às ações simples, que asseguram as interdependências
diretas entre o sujeito e os objetos, sobrepõe-se, em certos casos, um novo tipo de ações, o qual é
interiorizado e mais precisamente conceitualizado” (p. 15).
Piaget (1970) afirma, ainda, que a “passagem da ação ao pensamento, ou do esquema
sensório-motor ao conceito não se realiza sob a forma de uma revolução brusca, mas, pelo
contrário, sob forma de uma diferenciação lenta e laborosa, ligada às transformações da
assimilação” (p. 19).
Ocorrem diferenças entre as duas formas de assimilações (esquemas sensoriomotores e
conceitos). No que respeita, à primeira a criança “ainda diferencia mal as características do objeto
das características das ações do indivíduo em relação a esses objetos” e na segunda forma a
criança “envolve somente os objetos, mas tanto os ausentes quanto os presentes, e ao mesmo
tempo liberta o indivíduo de seus vínculos com a situação atual, conferindo-lhe então o poder de
classificar, seriar, por em correspondência, etc., com muito mais mobilidade e liberdade” (p. 21).
Verifica-se que esta “passagem das condutas sensoriomotoras para as ações
conceitualizadas deve-se não apenas à vida social, mas também aos progressos da inteligência
pré-verbal em seu conjunto e à interiorização da imitação em representações” (ibidem, p.19).
Embora o desenvolvimento do pensamento apresente diversas transformações relevantes e
importantes para o desenvolvimento da criança, verifica-se que a mesma é egocêntrica, uma vez
que esta não aceita uma realidade da qual não faça parte e não se coloca no lugar do outro.
Neste estágio a criança adquire a capacidade de substituir um objeto ou acontecimento por
uma representação, tal é possível graças à função simbólica. Entende-se assim que a representação
permite à criança pensar em um objeto através de outro objeto. A criança estrutura as suas
representações de forma justaposta e egocêntrica. A representação feita pela criança deriva das
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operações de assimilação, acomodação e equilibração. Estas operações permitem organizar de
forma coerente e estável as representações.
Durante este estágio verifica-se a incapacidade de a criança entender a reversibilidade, ou
seja, a criança não tem a capacidade de perceber uma ação e o seu inverso. Naturalmente, que o
desenvolvimento cognitivo varia de criança para criança e que o mesmo se deve às suas
capacidades, ao seu interesse e às experiências que a mesma vivência.

1.5.2. Turma do 1.º CEB
A turma B-12 do 2.º ano era constituída por 26 crianças com idades compreendidas entre
os 7 e 8 anos de idade. Esta tinha um aluno retido devido às dificuldades de aprendizagem ao
nível da expressão oral. A turma não apresentava nenhum aluno sinalizado com necessidades
educativas especiais.
Seguidamente, apresenta-se a caraterização do grupo com base no género (Quadro 7).
Quadro 7 - Distribuição da turma por género

Género

N.º de crianças

Masculino

13

Feminino

13

Total

26

Fonte: professora cooperante

A maior parte dos alunos frequentava ATL, após as atividades curriculares e no período de
almoço, sendo a refeição proporcionada pelo mesmo. Apenas três alunos não frequentavam ATL.
Alguns dos alunos da turma frequentavam as atividades de enriquecimento curricular
proporcionadas pelo agrupamento, nomeadamente: Mundo Digital (5 alunos), Atividade Física
(9 alunos), Artes Plásticas (7 alunos), Explorar/Experimentar (6 alunos) e Dança, Música e Teatro
(4 alunos). Para além destas atividades, alguns dos pais, destes alunos, proporcionavam outras
atividades, tais como: futebol e música.
Apesar de ser uma turma com um número elevado de alunos, a mesma era muito
heterogénea, com ritmos e caraterísticas muito distintas, exigindo uma diferenciação de
metodologias e estratégias de motivação.
Em geral, a turma apresentava dificuldade em manter-se concentrada prejudicando por
vezes a aprendizagem e o trabalho a ser desenvolvido, impossibilitando a progressão dos
processos cognitivos e linguísticos dos alunos. Alguns dos alunos demonstravam pouca
motivação na realização dos trabalhos, distraindo-se constantemente, que consequentemente teve
implicação no sucesso escolar.
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A turma destabilizava-se com alguma facilidade, bastando uma simples ação para causar
agitação e desassossego.
Todos os alunos apresentavam um desenvolvimento equilibrado para a sua faixa etária.
Ao nível da linguagem e comunicação, a grande maioria dos alunos não demonstrava
qualquer tipo de dificuldade na articulação de palavras, com exceção de dois alunos. No entanto,
verificou-se a existência de alguns alunos com dificuldades na estruturação do pensamento, não
conseguindo estruturar corretamente uma frase e por consequência um texto.
No entanto, a turma, no seu geral, apresentava interesse e motivação pelas atividades
propostas, manifestando comportamentos de cooperação e de boa interação social.
No que respeita à motricidade e à capacidade de manipular determinados objetos e
materiais, como por exemplo, tesoura e massa de modelar, alguns alunos mostraram ainda alguma
dificuldade na sua manipulação, sendo necessária a ajuda e supervisão de um adulto. Uma das
meninas da turma necessitava de apoio na realização de algumas atividades e na manipulação de
alguns materiais devido a problemas motores.
Constatou-se um grande investimento e preocupação de alguns pais na educação dos filhos,
questionando a docente a respeito do desempenho e desenvolvimento do aluno. Isto também se
verificou na participação de alguns alunos nas atividades de enriquecimento curricular e em
atividades fora da escola.
Os Encarregados de Educação dos alunos eram na sua maioria as mães (n=24), existindo
apenas 2 pais como encarregados de educação (figura n.º 21).

Mães

Pais

Figura n.º 21 - Encarregados de Educação dos alunos do 2.º ano.
Fonte: professora cooperante.

A nível habitacional, a maior parte dos alunos vivia com os pais e irmãos, verificando-se a
existência de dois casos em que viviam com os avós e só com a mãe. Na turma existiam dois
casos de divórcio.
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Quanto à situação socioprofissional dos pais, verifica-se, de um modo geral, que as mães
possuem um grau superior de escolaridade (figura n.º 22) em relação aos pais e que as idades das
mesmas são ligeiramente inferiores às dos pais.
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
2.º e 3.º ciclo

Secundário

Bacharelato

Licenciatura
Pais

Mestrado

Doutoramento

Mães

Figura n.º 22 - Grau de escolaridade dos pais da turma do 2.º ano.
Fonte: professora cooperante

Ao nível da situação de emprego dos pais a sua maioria trabalhava por conta de outrem,
existindo alguns pais com negócios próprios.
Dada a importância que assume o desenvolvimento cognitivo nas crianças, considera-se
pertinente caraterizar a fase em que as mesmas se encontram sob a perspetiva de Piaget.
A turma era composta por crianças com idades compreendidas entre os 7 e os 8 anos,
encontrando-se assim no estágio das operações concretas. Este abrange as crianças dos 7 aos 12
anos de idade.
A criança, neste estágio, diminui substancialmente, o egocentrismo intelectual e social que
a carateriza no estágio anterior (pré-operatório). O egocentrismo dá assim lugar “à emergência da
capacidade da criança de estabelecer relações e coordenar pontos de vista diferentes (próprios e
de outrem) e de integrá-los de modo lógico e coerente” (Rappaport, Fiori, & Davis, 1981) (s/p).
Tal evolução deve-se ao facto de a capacidade para operações mentais aumentar,
permitindo à criança criar relações. A operação, neste caso, refere-se a uma ação interiorizada
composta por várias ações. Portanto, a operação origina o aparecimento da capacidade de
interiorizar ações, ou seja, a criança inicia a realização de operações mentalmente e não apenas
através de ações físicas (inteligência sensório-motor).

No entanto, a criança para realizar

raciocínios de forma coerente precisa de entender a realidade concreta.
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Durante este período a criança desenvolve o seu pensamento, tornando-o flexível e recetivo
a inúmeras aprendizagens. Deste modo, a criança aprende e compreende a noção de volume,
peso, espaço, tempo, classificação e operações numéricas. Entende-se por:
•

Espaço - organiza-se pela organização diferenciada dos vários espaços. A

criança vai conhecendo os vários espaços nos quais interage, organizando-os.
Também aqui está presente a reversibilidade do real, onde o conceito de espaço está
relacionado com o conceito de operação. O espaço isolado por si só não existe.
•

Tempo - não há reversibilidade do real, o tempo existe apenas no nosso

pensamento, os acontecimentos sucedem-se num determinado espaço, e o tempo vai
agrupando-os.
•

Peso - para que a criança domine este conceito é fundamental que compare

diversos objetivos para o poder diferenciar.
•

Classificação - primeiro a criança tem que agrupar os objetos pela sua classe e

tamanho, depois os classificar e consequentemente adquirir conceitos.
•

Operações numéricas - primeiro a criança aprende o conceito de número e

seriação, por volta dos sete anos, depois a classificação da realidade, mas essa
classificação vai variando conforme a aprendizagem que ela vai fazendo ao longo do
tempo (Costa, 2013).

Neste estágio a criança começa a construir a capacidade de reversibilidade. Segundo La
Taille (2003, p. 17) "a capacidade de pensar simultaneamente o estado inicial e o estado final de
alguma transformação efetuada sobre os objetos (por exemplo, a ausência de conservação da
quantidade quando se transvaza o conteúdo de um copo A para outro B, de diâmetro menor)",
será construída ao longo deste estágio e do estágio seguinte (operatório formal).
Ao longo deste estágio as crianças interiorizam algumas regras sociais e morais,
cumprindo-as, e adquirem alguns valores como: o companheirismo, a amizade, a partilha, a
bondade, a sinceridade, a honestidade, entre outros. Para além disto, as crianças desenvolvem a
sua capacidade de concentração, permanecendo interessadas por mais tempo na realização das
atividades, originando não só melhores aprendizagens, como também desenvolvem a sua
capacidade linguística, adquirindo novas palavras.
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Capítulo II
Descrição do Processo da Prática de Ensino Supervisionada

2.1. Contextualização
O funcionamento do ciclo de estudos conducente ao grau de mestre em Educação PréEscolar e 1ºCEB é regulamentado pelo despacho nº 10226/2015 de 14 de setembro, do Ministério
da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Nos termos do DL n.º 74/2006, de 24 de março,
alterado pelo DL n.º 107/2008, de 25 de junho, pelo DL n. º230/2009, de 14 de setembro e pelo
DL n. º115/2013, de 7 de agosto o referido curso foi registado na Direção Geral do Ensino
Superior, com o número R/A-CR206/2015 a 14 de agosto de 2015.

2.1.1. Marco Contexto Legal
É fundamental para qualquer educador/professor adquirir a formação específica para poder
desempenhar a atividade docente em Portugal.
A habilitação profissional para a docência é condição indispensável para o
desempenho da atividade docente em Portugal nos estabelecimentos de educação e
ensino públicos, particulares e cooperativos que ministrem a educação pré-escolar, o
ensino básico e o ensino secundário (Direção-Geral da Administração Escolar República Portuguesa - Educação, s.d.).

A formação que capacita e possibilita a prática da atividade docente encontra-se organizada
por dois ciclos de estudos, após a reorganização do sistema de graus e diplomas do ensino superior
(Processo de Bolonha), são eles: a licenciatura (primeiro ciclo de estudos) onde cabe assegurar a
formação de base na área da docência; o mestrado (segundo ciclo de estudos), que assegura um
complemento dessa formação de base, reforçando e aprofundando a formação académica,
incidindo sobre os conhecimentos necessários à docência nas áreas de conteúdo e nas disciplinas
abrangidas pelo grupo de recrutamento que visa preparar; assegura ainda a formação nas didáticas
específicas da área da docência e nas áreas cultural, social e ética, e a iniciação à prática
profissional, que culmina com a Prática de Ensino Supervisionada.
Deste modo, têm habilitação profissional para a docência os titulares do grau de mestre na
especialidade correspondente a cada grupo de recrutamento conforme consta do anexo ao
Decreto-Lei n.º 79/2014, de 14 de maio, corrigido pela Declaração de Retificação n.º 32/2014,
publicada no Diário da República, 1.ª série, n.º 122, de 27 de junho de 2014, e alterado pelo
Decreto-Lei n.º 176/2014, de 12 de dezembro.
A Prática de Ensino Supervisionada do Mestrado de Educação Pré-Escolar e Ensino do 1.º
Ciclo do Ensino Básico subdivide-se por dois estágios: o primeiro decorre numa instituição de
Educação Pré-Escolar e o segundo numa instituição do 1.º CEB. Estes permitem não só mobilizar
os conhecimentos anteriormente adquiridos, no primeiro ciclo de estudos (licenciatura), como
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também permitem a aprendizagem e concretização de técnicas e métodos de trabalho,
relacionados com o processo de ensino-aprendizagem, com a educadora/professora cooperantes.
Relativamente, a supervisão durante as PES I/ II, o Regulamento n. º618/2016, publicado
no Diário da Republica, 2.ª série, n. º123, de 29 de julho de 2016, afirma que é função dos
professores supervisores:
1 — Coordenar a elaboração e a implementação do plano de formação de cada
estagiário, garantindo a iniciação e desenvolvimento profissional deste, no quadro das
potencialidades do(s) estabelecimento(s) de ensino cooperante(s), numa lógica de
equidade e de corresponsabilização;
2 — Proporcionar condições de maximização das potencialidades do estagiário,
nomeadamente através de reuniões de preparação da observação, análise de dados e
reflexão pós -observação;
3 — Observar as aulas dos estagiários;
4 — Aprofundar os saberes e as competências do estagiário (os conteúdos científicos
das áreas curriculares, os conhecimentos pedagógico-didáticos e as tecnologias da
educação);
5 — Promover o desenvolvimento da investigação no domínio profissional;
6 — Avaliar e classificar os estagiários dos diversos grupos (p. 20227).

Durante o estágio o apoio e opinião dos supervisores foi de extrema importância para a
realização do mesmo, melhorando e aperfeiçoando o ensino dos conteúdos aos diferentes grupos.
No que concerne, aos orientadores cooperantes o documento referido anteriormente, no
artigo n. º7, menciona que os mesmo têm como função:
1 — Cooperar na elaboração do plano de formação de cada estagiário;
2 — Apoiar e orientar os estagiários na planificação das atividades educativas
constantes no plano de formação;
3 — Coordenar as regências supervisionadas;
4 — Observar os estagiários no desempenho das atividades de formação e proceder à
sua análise numa perspetiva reflexiva, formativa e de forma contínua;
5 — Promover o reforço da cultura e atuação pedagógica -didática dos estagiários,
quer de forma individualizada, quer mediante ações e sessões de trabalho em que
aqueles estejam diretamente envolvidos;
6 — Participar nas ações de formação destinadas a orientadores cooperantes,
realizadas pela ESECD -IPG;
7 — Participar nas reuniões de coordenação geral da PES e avaliação de estagiários
(ibidem, p.20227).

Os orientadores cooperantes durante a realização dos estágios permitem não só a prática de
diferentes técnicas de ensino, como também aconselham e expõem algumas ideias de trabalho de
acordo com os conteúdos e com o grupo/turma.
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O culminar de todo o trabalho desenvolvido ao longo da PES I (Educação Pré-Escolar) e
PES II (1.º CEB) é apresentado neste relatório, nomeadamente, no presente capítulo. Neste são
apresentadas atividades realizadas de acordo com a área curricular.
No que respeita, ao sistema educativo português, este define para cada nível de ensino
diversas áreas, que devem ser tidas em conta durante todo o processo educativo. Para a educação
Pré-Escolar estão consagradas as seguintes áreas de conteúdo: Formação Pessoal e Social;
Conhecimento do Mundo e Expressão e Comunicação (englobando os domínios das expressões,
da linguagem oral e abordagem à escrita e da matemática). Relativamente, ao ensino no 1.º CEB
estão estabelecidas as seguintes áreas disciplinares: Português, Matemática, Estudo do Meio
(ciências e história de Portugal), Expressões artísticas (musical, plástica e dramática) e físicomotora.
Para estes anos de ensino, foram utilizados diferentes documentos de orientação. No caso,
do Pré-Escolar foi tido em conta o documento Orientações Curriculares para a Educação PréEscolar (2016) e no 1.ºCiclo do Ensino Básico foram utilizados os Programas

e Metas

Curriculares de Português e Matemática e o documento Organização Curricular e Programas:
Ensino Básico 1.º ciclo, para as aulas de expressão artística e físico-motora. As diferentes áreas
curriculares regem-se por um programa próprio e metas próprias que devem servir como guias
para a boa prática docente.
É importante referir que o plano curricular do 1.º ciclo do ensino básico defende a
integração e execução de atividades experimentais e de pesquisa, no trabalho a desenvolver pelos
alunos, adequadas à natureza das diferentes áreas, designadamente no ensino das ciências.

2.1.2. Contexto Institucional e Funcional
Como referido anteriormente, a PES I decorreu numa instituição de Educação Pré-Escolar
pertencente ao Agrupamento de Escolas da Sé, nomeadamente, o jardim-de-infância de Alfarazes,
sob o acompanhamento da educadora cooperante Conceição Silva e supervisionado pela
Professora Doutora Filomena Velho. A PES II decorreu numa instituição de ensino do 1.º CEB,
Escola Básica do Bonfim, sob o acompanhamento da professora cooperante Margarida Cardoso
e supervisionado pelas professoras Doutoras Elisabete Brito, Florbela Rodrigues e Urbana Bolota.
As práticas de ensino supervisionadas foram experiências enriquecedoras e promotoras de
conhecimento quer a nível prático quer a nível teórico. As práticas de ambos os estágios
desenvolveram-se tendo como base a planificação, previamente elaborada em grupo, no caso do
pré-escolar e individualmente, no 1.º CEB.
Segundo o autor Giugni (1991)“a organização racional de uma actividade educativa, como
do resto de qualquer actividade, requer necessariamente uma planificação” (p. 167).
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A planificação constitui-se assim o guia do educador/professor, onde estão organizados e
explicados todos os momentos e atividades da sessão/aula, bem como são apresentados os
objetivos e metas para cada área curricular, de acordo com os conteúdos selecionados no
programa da devida disciplina. Na mesma é ainda explicada a estratégia utilizada para lecionar
determinado conteúdo e a forma como o mesmo vai ser avaliado. Tal como defende, Bento
(2003), na planificação “são determinados e concretizados os objectivos mais importantes da
formação e educação da personalidade, são apresentadas as estruturas coordenadoras de
objectivos e matéria, são prescritas as linhas estratégicas para a organização do processo
pedagógico” (p. 15).
Para o mesmo autor a planificação é ainda “uma actividade directamente situada e
empenhada na realização do ensino que se consuma na sequência: Elaboração do plano>
realização do plano> controlo do plano> Confirmação ou alteração do plano, etc.” (2003, pp. 1516).
Deste modo, e segundo Januário (1996) o planeamento das aulas e atividades consiste num
processo através do qual os professores aplicam e põem em prática os programas
escolares, cumprindo sempre a importante função de os desenvolver e adaptar às
condições do cenário de ensino – características da população escolar e do meio
envolvente, do estabelecimento de ensino, e dos alunos das diferentes turmas…” (p.
9).

A planificação baseia-se no respetivo modelo de currículo – tecnológico ou fechado e
humanista ou aberto. O primeiro modelo, defendido por Tyler (1949), tem por base os objetivos
de aprendizagem. O segundo modelo, defendido por Stenhouse (1987), centra-se nas atividades
a desenvolver.
Relativamente, ao primeiro modelo, Tyler (1949) definiu um modelo de planificação,
estruturado por quatro etapas:
•

selecionar os objetivos específicos;

•

selecionar atividades de aprendizagem a partir de esses objetivos;

•

organizar as atividades com vista a uma aprendizagem ótima;

•

selecionar os procedimentos de avaliação para comprovar em que medida se

estão a alcançar os objetivos antes definidos (s/p).

Sobre este modelo Villas-Boas (2004), defende que “a tarefa do professor baseia-se na
apresentação dos conteúdos de uma forma linear e racional”(s/p).
O autor Pires (2003) refere que “o professor não pode controlar totalmente o processo de
ensino-aprendizagem subjacente ao modelo, uma vez que esse processo é complexo de mais para
existir uma previsibilidade de tudo”(s/p).
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Para Stenhouse (1987) a planificação deve seguir uma série de princípios quanto ao seu
procedimento, são eles:
•

princípio para a seleção do conteúdo, ou, o que deve ensinar e aprender;

•

princípios para o desenvolvimento de uma estratégia de ensino e aprendizagem,

ou como e que se deve ensinar e aprender;
•

princípios de tomada de decisões sobre as sequências;

•

princípios para orientar a tarefa de diagnóstico do aluno;

•

princípios para estudar e avaliar o progresso dos alunos (s/p).

Segundo Zabalza (1992) o modelo aberto “radicará na diversidade e riqueza dos
procedimentos seguidos, das interações conseguidas, da expansividade das experiências vividas
e da implicação pessoal” (p. 89).
Como já fora referido, as planificações abertas são configuradas por princípios de
procedimento, mas também podem ser representadas por objetivos expressivos. Segundo Pires
(2003) um objetivo expressivo “aponta mais para uma situação de aprendizagem ou para um
problema que o aluno deverá resolver (…) faz quer ao professor quer ao aluno um convite para
explorar, percorrer ou focalizar-se em elementos que sejam de particular interesse” (s/p).
O objetivo expressivo tem assim como propósito a definição de um tema, com o qual se irá
trabalhar, tendo em consideração os conhecimentos prévios dos alunos, de forma a explorá-los,
desenvolve-los e aprofundá-los.
Rosales (1988, citado por Pires, 2003) afirma que é:
necessário verificar a adequação das atividades de aprendizagem às capacidades do
aluno, para que, numa fase posterior, seja possível ao professor adaptar o seu método
e estratégia de ensino às caraterísticas, necessidades e interesses dos seus alunos (p.
22).

O mesmo autor (1988, p.92, citado por Pires, 2003) afirma ainda que o professor quando
planifica as suas aulas, seguindo os princípios de procedimento, adquire:
um protagonismo especial para fazer evoluir a situação didáctica para efeitos
formativos elevados nos alunos. A natureza das decisões que deve adoptar é
totalmente diferente da correspondente a decisões no âmbito de um modelo curricular
desenhado até aos seus mais pequenos pormenores (p. 22).

Assim, podemos afirmar que a planificação é um procedimento importante e necessário,
tanto para o desenvolvimento eficaz e harmonioso do processo de ensino-aprendizagem, como
para o docente. Através da planificação o educador/professor proporciona diversas situações
educativas ao grupo de crianças/alunos, promovendo uma melhor aquisição de conhecimentos e
interação entre professor –aluno e aluno-aluno.
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No que concerne, ao processo de ensino-aprendizagem, Pires (2003) defende que o mesmo
é:
a experiência de diversas situações conducentes a vários produtos previsíveis ou não,
sendo necessário, para tal, não negligenciar as aprendizagens realizadas pelos alunos,
independentemente de serem ou não um dos parâmetros alvo de avaliação por parte
do professor (s/p).

O processo de ensino-aprendizagem carateriza-se pelo ensino de conteúdos. Neste
processo, o diálogo entre o docente e os educandos, durante o qual os alunos aprendem com o
professor e este aprende com os alunos. O docente deve ter em conta os conhecimentos prévios
dos alunos/crianças e o desenvolvimento cognitivo dos mesmos, individualmente e enquanto
grupo, tendo em conta as particularidades de cada uma. Pode assim dizer-se que o processo de
ensino-aprendizagem consiste na troca de conhecimentos entre os seus intervenientes.
O docente durante o processo de ensino-aprendizagem deve desenvolver as capacidades de
raciocínio, reflexão, tomada de decisões e a autonomia na criança, no que respeita à aquisição e
procura de conhecimentos, isto é, a criança deve adquirir as capacidades necessárias para
conseguir realizar as suas próprias pesquisas na procura do conhecimento.
O período de observação em cada PES (I e II) teve a duração de duas semanas, onde foi
possível observar os métodos de ensino da educadora/docente e as estratégias utilizadas pelas
mesmas, no que respeita ao processo de ensino-aprendizagem. Este tempo de observação permitiu
conhecer melhor o grupo de crianças/ alunos, criando ligações com os mesmos, identificar os
problemas de cada criança e os alunos com mais dificuldades de aprendizagem, bem como as
crianças com um maior desenvolvimento cognitivo e os alunos com maior capacidade de
aprendizagem.
Para a realização do estágio o diálogo formativo entre a estagiária e a educadora/professora
cooperante foi crucial, na medida em que as mesmas indicavam as dificuldades existentes no
grupo de criança/alunos, as melhores atividades e estratégias de ensino a aplicar em cada conteúdo
e qual a melhor maneira de resolver um problema que surja durante a sessão/aula.
Apesar das diferentes entre os ciclos é importante e crucial existir uma articulação entre os
mesmos, de modo a que a docente adeque o processo de ensino-aprendizagem às caraterísticas de
cada criança e do grupo. Esta articulação permitirá que a criança que entra agora para o 1.º ano
tenha tempo de se adaptar às novas rotinas, colegas, professores e auxiliares, bem como ao
funcionamento da escola.
Relativamente à prática de ensino é de salientar que no final de cada dia de estágio foi
realizada uma reflexão crítica, onde foram analisados os aspetos negativos e positivos de cada
aula, o desempenho dos alunos durante as aulas e ainda se a planificação foi cumprida. Esta
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permitiu compreender as falhas cometidas, fortalecendo a capacidade de resolver e adaptar a
planificação, melhorando o processo de ensino-aprendizagem e o rendimento dos alunos.
É ainda de referir que no final de cada PES foi elaborado um dossiê, composto: pela
caraterização do meio, das instituições, da sala de atividades/aula e dos grupos; pelas
planificações; pelas observações e reflexões críticas.

2.2. PES na Educação Pré-Escolar
A educação pré-escolar, sendo considerada como “a primeira etapa da educação básica no
processo de educação ao longo da vida” (Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar,
2016, p. 5), destina-se às crianças entre os três anos de idade e a entrada na escola, de acordo com
o estabelecido na Lei-Quadro (Lei n.º 5/97, de 10 de fevereiro).
As instituições de educação pré-escolar públicas, privadas ou cooperativas, têm como
objetivo principal a prestação de serviços direcionados ao desenvolvimento da criança,
proporcionando-lhe atividades educativas, bem como atividades de apoio à família e participação
da família, como por exemplo, as festas de natal e de fim de ano.
A educação pré-escolar, no que respeita aos aspetos pedagógico e técnico rege-se pelas
orientações gerais definidas pelo estado, tal como é estabelecido na Lei-Quadro (Lei n.º 5/97, de
10 de fevereiro):
a)

Definir regras para o enquadramento da atividade dos estabelecimentos de

educação pré-escolar;
b)

Definir objetivos e linhas de orientação curricular;

c)

Definir os requisitos habilitacionais do pessoal que presta serviço nos

estabelecimentos de educação pré-escolar;
d)

Definir e assegurar a formação do pessoal;

e)

Apoiar atividades de animação pedagógica;

f)

Definir regras e avaliação da qualidade dos serviços;

g)

Realizar as atividades de fiscalização e inspeção (p. 671).

A mesma estabelece ainda os objetivos da educação pré-escolar, que todos os
estabelecimentos de educação pré-escolar devem ter em consideração, são eles:
a)

Promover o desenvolvimento pessoal e social da criança com base em

experiências de vida democrática numa perspectiva de educação para a cidadania;
b)

Fomentar a inserção da criança em grupos sociais diversos, no respeito pela

pluralidade das culturas, favorecendo uma progressiva consciência do seu papel como
membro da sociedade;
c)

Contribuir para a igualdade de oportunidades no acesso à escola e para o sucesso

da aprendizagem;
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d)

Estimular o desenvolvimento global de cada criança, no respeito pelas suas

características individuais, incutindo comportamentos que favoreçam aprendizagens
significativas e diversificadas;
e)

Desenvolver a expressão e a comunicação através da utilização de linguagens

múltiplas como meios de relação, de informação, de sensibilização estética e de
compreensão do mundo;
f)

Despertar a curiosidade e o pensamento crítico;

g)

Proporcionar a cada criança condições de bem- -estar e de segurança,

designadamente no âmbito da saúde individual e colectiva;
h)

Proceder à despistagem de inadaptações, deficiências e precocidades,

promovendo a melhor orientação e encaminhamento da criança;
i)

Incentivar a participação das famílias no processo educativo e estabelecer

relações de efectiva colaboração com a comunidade (ibidem, pp.671-672).

Estes objetivos destinam-se a apoiar a elaboração e gestão do currículo no jardim-deinfância. Este é elaborado pelo educador(a), contando com a colaboração da equipa educativa do
estabelecimento educativo e do agrupamento de escola, no qual se insere o JI.
A construção do currículo tem como referência o documento Orientações Curriculares para
a Educação Pré-escolar (2016), no qual se encontram os fundamentos e princípios da pedagogia
para a infância; a intencionalidade educativa – construir e gerir o currículo; a organização do
ambiente educativo; as áreas de conteúdo e a continuidade educativa e transições (figura n.º 23).

Figura n.º 23 - Organização das Orientações
Curriculares para a Educação Pré-Escolar.
Fonte: (OCEPE, 2016)
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O tópico Fundamentos e princípios da pedagogia para a infância traduz-se na apresentação
de uma perspetiva de como as crianças se desenvolvem e aprendem, dando especial atenção à
qualidade do clima relacional.
No tópico Intencionalidade educativa – construir e gerir o currículo é nos apresentado um
ciclo interativo – observar, planear, agir, avaliar – complementado pelas diferentes formas de
registo e documentação, pelo qual o educador(a) deve tomar decisões acerca da prática e da forma
como esta deve ser adequada às caraterísticas de cada criança, grupo e contexto social onde
trabalha.
No que respeita, ao tópico Organização do ambiente educativo é nos referida a importância
do ambiente educativo, sendo considerado um contexto facilitador do processo de
desenvolvimento e aprendizagem de todas e cada uma das crianças, de desenvolvimento
profissional e de relações ente os diferentes intervenientes.
No que concerne às Áreas de Conteúdo estas são: Formação Pessoal e Social; Expressão e
Comunicação e Conhecimento do Mundo.
A aprendizagem dos conteúdos das diferentes áreas baseia-se nos fundamentos e princípios
comuns a toda a pedagogia para a educação de infância. A aprendizagem é realizada pela criança
através do brincar. Tal como refere as OCEPE (2016) “ao brincar, as crianças vão-se apropriando
de conceitos que lhes permitem dar sentido ao mundo e em que o/a educador/a pode reconhecer
o contributo para a aprendizagem de diversos tipos de conhecimento, tais como, a língua, a
matemática, as ciências” (p. 31).
No que respeita, ao brincar este é definido e entendido de diferentes maneiras por diversos
autores.
Segundo Barrozo (2010) o brincar “associa-se a períodos de aprendizagens informais e
espontâneas a momentos de grandes descobertas e conquistas” (s/p).
O autor Vasconcelos (2012) refere que “brincar é fundamental para a criança, pois é
indispensável para o seu desenvolvimento afetivo, criativo, cultural e intelectual” (p. 137).
Já Wajskop (1995), citado por Osório (2013) afirma que os momentos de brincadeira das
crianças “constituem um importante espaço de diagnóstico de necessidades e interesses, que o
educador deve observar e registar” (pp. 14-15).
O Comentário Geral das Nações Unidas (2013) esclarece que:
o brincar da criança é todo o comportamento, atividade ou processo iniciado,
controlado e estruturado pelas crianças; acontece quando e onde surge a oportunidade.
Os cuidadores podem contribuir para a criação de ambiente em que o brincar ocorra,
mas brincar em si é não obrigatório, impulsionado por motivação intrínseca e tem um
fim em si próprio, não constituindo um meio para chegar a um fim. Brincar implica o

39

exercício de autonomia, de atividade física, mental ou emocional e tem a possibilidade
de assumir modalidades infinitas, quer em grupos, quer individualmente (p. 14).

As crianças ao brincarem apropriam-se de conceitos que lhes permitem entender o mundo
que os rodeia, estimulando o interesse das mesmas por tudo o que a rodeia e desenvolvendo a
curiosidade em explorar e compreender o meio envolvente. O momento da brincadeira deve estar
presente no dia-a-dia da criança, quer no jardim-de-infância quer em casa, e o mesmo deve ser
observado pelo adulto, no qual pode participar, caso a criança o integre na sua brincadeira.
A correlação entre aprender e brincar articula-se com o reconhecimento da criança como
sujeito e agente do processo educativo, garantindo-lhe o direito de ser escutada nas decisões
relativas à aprendizagem e ao desenvolvimento do currículo.
De forma, a que as áreas de conteúdo estejam diretamente relacionadas, o agrupamento de
escolas, no qual se insere o JI, define um tema geral, que servirá como base para a prática
pedagógica do(a) educador(a) de infância. É a partir deste que o(a) educador(a) desenvolve o
currículo.
A articulação entre as diferentes áreas de conteúdo permite ao educador(a) planificar
diversas atividades, de acordo com os conteúdos, e experiências, no âmbito das ciências naturais,
nas quais correlaciona vários conhecimentos, proporcionando oportunidades de grande
aprendizagem e enriquecimento vocabular às crianças. O educador deve desenvolver as atividades
em diversos contextos, sempre que possível.
No que diz respeito, ao processo de ensino-aprendizagem o(a) educador(a) desempenha um
papel fundamental, nomeadamente, em articular as diferentes áreas de conteúdo e domínios; em
planear oportunidades de aprendizagem progressivamente mais complexas, tendo em conta o
desenvolvimento e aprendizagem de cada criança e a evolução do grupo; em apoiar cada criança
para que atinja níveis a que não chegaria por si só; e em diferenciar o processo de aprendizagem,
propondo situações interessantes e desafiadoras para cada criança.
A planificação na educação pré-escolar constitui-se a base de todo o processo de ensino.
Durante a elaboração da mesma o educador deve ter em conta as necessidades e interesses das
crianças, relacionando-os sempre que possível com as áreas de conteúdo.
Durante o estágio as planificações foram elaboradas de acordo com o tema do mês, presente
no projeto escolar. Nas mesmas estão descritos os objetivos, estratégias, recursos e método de
avaliação.
No final do estágio foi possível realizar a avaliação de 6 crianças referente ao 1.º período.
As mesmas foram verificadas pela educadora, partilhando a sua opinião sobre os erros cometidos
nas avaliações, a respeito de cada criança.
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A avaliação na educação pré-escolar deve ter em conta os objetivos explanados nas
planificações e o método de avaliação de acordo com as atividades. De acordo, com as OCEPE
(2016) a avaliação:
não envolve nem a classificação da aprendizagem da criança, nem o juízo de valor
sobre a sua maneira de ser, centrando-se na documentação do processo e na descrição
da sua aprendizagem, de modo a valorizar as suas formas de aprender e os seus
progressos (p. 15).

Ao avaliar o(a) educador(a) irá refletir sobre a sua intervenção pedagógica, os progressos
das crianças e o valor que atribui às experiências de aprendizagem das mesmas.

2.2.1. Áreas de Conteúdo
No pré-escolar as áreas curriculares ou áreas de conteúdo encontram-se divididas por três
grupos: a área de Formação Pessoal e Social; a área de Expressão e comunicação e a área de
Conhecimento do Mundo. No entanto, a área de Expressão e Comunicação apresenta quatro
domínios e quatro subdomínios, nomeadamente, o domínio da Educação Física; o domínio da
Educação Artística, no qual encontramos os subdomínios (das artes visuais, do jogo
dramático/teatro, da música e da dança); o domínio da Linguagem Oral e Abordagem à Escrita e
o domínio da Matemática.
Acerca das mesmas, as OCEPE (2016) consideram-nas 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” (p. 31).
Em relação a aprendizagem de cada área de conteúdo e a sua articulação com as restantes
áreas, é referido no mesmo documento:
1)

um texto introdutório, onde se fundamenta o sentido e as relações com as outras

áreas e domínios (…);
2)

especificação de diferentes componentes, que integram o desenvolvimento da

área, com indicação das aprendizagens globais a promover em cada uma;
3)

apresentação de exemplos de algumas situações que ilustram a evolução do

processo de aprendizagem (…);
4)

exemplos de estratégias, que poderão ser utilizadas pelo/a educador/a para

promover essas aprendizagens (…);
5)

no final, é apresentada uma síntese das aprendizagens a promover em cada

componente, seguida de um conjunto de sugestões de reflexão, que o/a educador/a
poderá utilizar individualmente ou em conjunto com outros profissionais (ibidem,
p.32).
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Seguidamente, encontram-se descritas de uma forma global as áreas de conteúdo
trabalhadas durante a PES I, mencionando-se algumas das atividades realizadas de acordo com
cada área, encontrando-se a planificação das mesmas em apêndice.
i.

Área de Formação Pessoal e Social
Esta área é considerada uma área transversal, devido ao facto de estar presente em todo o

trabalho educativo realizado no jardim-de-infância. A mesma assenta no reconhecimento da
criança “como sujeito e agente do processo educativo, cuja identidade única se constrói em
interação social, influenciando e sendo influenciada pelo meio que a rodeia”. (OCEPE, 2016,
p.33)
É através das experiências sociais que a criança vai construindo referências, relações e
interações com os outros e com o meio, que lhe permitiram:
tomar consciência da sua identidade e respeitar a dos outros, desenvolver a sua
autonomia como pessoa e como aprendente, compreender o que está certo e errado, o
que pode e não pode fazer, os direitos e deveres para consigo e para com os outros,
valorizar o património natural e social (ibidem, p.33).

É com estas aprendizagens que a criança vai aprender a atribuir valor às suas atitudes e
comportamentos, como ao dos outros, valorizando e respeitando valores diferentes dos seus.
A área de Formação Pessoal e Social desenvolve-se através da organização do ambiente
educativo, construindo um ambiente relacional e seguro, no qual a criança é escutada e valorizada,
contribuindo não só para o seu bem-estar, como também para a sua autoestima.
A transversalidade desta área de conteúdo proporciona diversas aprendizagens, nos quais
se destacam quatro componentes: construção da identidade e da autoestima; independência e
autonomia; consciência de si como aprendente e convivência democrática e cidadania.
Durante todo o estágio esta área esteve presente em todas as atividades, pelo que está
presente em todas as planificações.
Apresenta-se a planificação (apêndice n. º1) inserida no tema-Os afetos e emoções com os
outros – em que foram realizadas diversas atividades (figura n.º 24) relacionadas com a história
“O Gato e o Escuro”, de Mia Couto (2016).
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Figura n.º 24 - Estampagem de um gato em
fundo preto, relacionado com a história "O
Gato e o Escuro".
Fonte: própria

Através desta história as crianças puderam entender a emoção “medo” e partilhar com os
outros os seus medos, aprendendo assim a respeitar o outro e as suas opiniões, a desenvolver uma
atitude crítica, a adquirir autonomia na realização das atividades e a cooperar com os outros no
processo de aprendizagem.
Entende-se que estas são aprendizagens fundamentais, que o educador deve ter em conta
no processo de ensino-aprendizagem, para que cada criança se desenvolva plenamente,
conscientemente e integrada na sociedade de forma livre e autónoma.
No decorrer do estágio, foi possível desenvolver diversas atividades, estando a área de
Formação Pessoal e Social sempre presente, onde as crianças puderam desenvolver as quatro
componentes, referidas anteriormente, de forma gradual.
ii.

Área de Expressão e Comunicação
A área de Expressão e Comunicação é a única área das OCEPE (2016) que apresenta

domínios e subdomínios que se interligam entre si.

a. Domínio da Educação Física
No domínio da Educação Física a criança desenvolve as suas capacidades motoras, toma
consciência do seu corpo e das suas capacidades, desenvolvendo-as, e das relações que o
movimento do seu corpo pode ter consigo próprio, com o espaço, com os objetos e com os outros.
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A Educação Física deve promover atividades desafiantes e diversificadas, com as quais a
criança aprenda a movimentar e usar o seu corpo, a participar em jogos de forma responsável, a
respeitar regras, a organizar-se com os outros a fim de atingirem um fim em comum, aceitando o
resultado e ultrapassando as dificuldades e insucessos.
Esta área deve proporcionar momentos de brincadeira à criança, para que a mesma possa
explorar livremente o espaço, os materiais e o movimento do seu corpo.
O domínio da Educação Física vai permitir à criança aprender a mobilizar o seu corpo com
precisão e coordenação, desenvolvendo as capacidades motoras: força, resistência, velocidade,
flexibilidade e destreza geral. A criança aprende a coordenar os seus movimentos, bem como o
ritmo e o tempo de reação dos movimentos.
No que respeita, à transversalidade, o domínio da Educação Física relaciona-se com a
educação artística, nomeadamente com a música e dança, pois favorece a realização de atividades
expressivas com recurso a imagens, sons, palavras e acompanhamento musical. Articula-se com
a área da Formação Pessoal e Social, pois permite desenvolver a independência e autonomia das
crianças, bem como desenvolver na criança a prática regular de exercício físico. Articula-se
também com a Linguagem Oral, no que respeita a identificação e designação das diferentes partes
do corpo, e com a Matemática na representação e orientação no espaço.
Apresenta-se a planificação (apêndice n. º2) inserida no tema-Multiculturalidade – onde
foram realizadas diversas atividades relacionadas com a história “O nosso amigo Alfredo”.
No decorrer da leitura da história foi realizado o jogo do Labirinto (figura n.º 25), no qual
as crianças puderam desenvolver a motricidade grossa, a orientação geográfica, a cooperação e a
coordenação de movimentos de deslocação e equilíbrio (correr, saltar, saltar a pés juntos, saltar
sobre obstáculos e gatinhar).
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Figura n.º 25 - Jogo do Labirinto.
Fonte: própria

Durante o estágio foi possível desenvolver diversas atividades do domínio da Educação
Física, dando assim continuidade ao trabalho desenvolvido pelo professor da aula coadjuvada de
Educação Física.
b. Domínio da Educação Artística
Neste domínio encontramos as diferentes linguagens artísticas – Artes Visuais, Jogo
Dramático/Teatro, Música e Dança. Através destas a criança enriquece as suas possibilidades de
expressão e comunicação, podendo fazê-lo com recurso ao desenho/pintura, à dança, ao canto, ao
teatro, entre outras.
O educador deve promover diversos e diversificados momentos de produção artística às
crianças, de forma a promover e desenvolver a criatividade e o sentido estético nas mesmas. Deve,
também, proporcionar-lhes a manipulação de diferentes materiais, a execução de diferentes
técnicas de trabalho, incentivar a criança a representar aquilo que pretende, estimulando nela,
simultaneamente, o desejo de aperfeiçoar e melhorar o seu trabalho.
No que concerne à interligação com as outras áreas de conteúdo, o domínio da Educação
Artística interrelaciona-se com a área de Formação Pessoal e Social quando incentiva e
desenvolve a criatividade e o sentido estético. Correlaciona-se com a área do Conhecimento do
Mundo quando: a criança construi a sua identidade pessoal, social e cultural; aprecia o património
cultural e o preserva, e respeita a diversidade cultural.
i. Subdomínio das Artes Visuais
O subdomínio das Artes Visuais engloba as atividades de expressão artística como a
pintura, o desenho, a escultura, a fotografia, entre outras.
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No pré-escolar este subdomínio é trabalhado regularmente, pelos educadores para explorar
uma história, um filme, uma época festiva, os dias do pai e da mãe, as estações do ano, e todas as
atividades realizadas no contexto escolar.
O educador deve disponibilizar diversos materiais (papel de diferentes dimensões e
texturas; tintas de várias cores; diferentes tipos de lápis como pastel seco, carvão, etc, barro,
plasticina e outros materiais moldáveis; canetas de feltro, giz, pinceis, entre outros.). às crianças
para a realização das diversas tarefas e ensinar e explorar diversas técnicas (desenho, estampagem
(folhas, esponja, carimbos, entre outras), colagem, moldagem, pintura (com escova de dentes,
mãos, pés, dedo, entre outras), técnica do sopro, rasgagem, picotagem, recorte, com os diferentes
materiais, incentivando e desenvolvendo a criatividade e o gosto pelas diferentes formas de
expressão nas crianças.
O educador deve utilizar materiais do quotidiano ou reutilizáveis, como o cartão, as
garrafas de vidro e plástico, latas, embalagens, algodão, tecido, fios, lãs e linhas, elementos da
natureza, entre outros. Desta forma, a criança começa a perceber que é possível utilizar objetos
do seu dia-a-dia para criar novos objetos com novas funcionalidades, promovendo assim a
conservação da natureza.
Apresenta-se a planificação (apêndice n. º3) inserida no tema-Os afetos e emoções com os
outros– onde foram realizadas atividades relacionadas com o dia festivo “Halloween”. Alusivo a
este dia festivo foram confecionadas bolachas (figura n.º 26), pelas crianças, com diversos
formatos de imagens, como a lua, o gato e o morcego.

Figura n.º 26 - Confeção de bolachas alusivas ao
Halloween.
Fonte: própria

Com esta atividade as crianças puderam apropriar-se de uma nova técnica, desenvolver
capacidades expressivas e criativas, desenvolver a motricidade fina, manipular diferentes
materiais, identificar imagens alusivas ao dia festivo e desenvolver o gosto pela modelagem.
Durante o estágio foi possível desenvolver variadas atividades no âmbito das Artes
Visuais, tendo-se iniciado as técnicas do recorte e da picotagem com as crianças.
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ii. Subdomínio do Jogo Dramático/Teatro
Neste subdomínio são abordadas diferentes formas de expressão e comunicação recorrendo
à gesticulação dos braços e mãos, à palavra, ao movimento do corpo, à expressão facial e a
mobilização de objetos. Com recurso a estas diferentes formas de expressão e comunicação a
criança vai representar situações reais ou imaginárias com significado para a mesma.
Ao brincar ao faz de conta (jogo dramático) a criança assume um papel de uma pessoa,
animal ou máquina para representar vivências reais ou imaginárias, exprimindo os seus
sentimentos, emoções, desejos e ideias.
O jogo dramático é uma forma de jogo simbólico que a criança inicia muito cedo. Através
do seu corpo a criança explora momentos reais ou imaginários, encarna personagens, do enredo
da situação ficcional, e utiliza objetos, tornando esses momentos reais na altura em que os
protagoniza. Sendo estas caraterísticas que diferenciam o jogo dramático do teatro.
Nos jardins-de-infância é notável a prática de jogo dramático pelas crianças,
nomeadamente, no espaço da casinha, onde assumem diversos papéis e interagem uns com os
outros, recriando diversas situações sociais e familiares.
Relativamente ao papel do educador, este deve apoiar a criança a criar novas situações de
comunicação, através de uma melhor caraterização dos papéis que está a representar e das ações
que está a desenvolver. Para tal, deve dialogar com as crianças sobre os materiais que serão
necessários para a representação, como adaptar e transformar a ação, de modo a corresponder à
situação que pretende vivenciar.
As crianças devem ter ao seu dispor diversos objetos, como fantoches de dedo, de luva,
peças de vestuário e acessórios, entre outros, que lhes permitam representar o momento que
desejam e facilitem a expressão e comunicação com os outros.
Apresenta-se a planificação (apêndice n. º4) inserida no tema-Afetos e emoções na família–
onde foram realizadas atividades relacionadas com a história “A formiga e a neve”, de Ana Oom
(2015). Dando continuidade à história foram realizadas atividades de jogo dramático pelas
crianças, utilizando o livro, fantoches de dedo e imagens da história (figura n.º 27).
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Figura n.º 27 - Fantoches de dedo e imagens da
história "A Formiga e a Neve".
Fonte: própria

Com esta atividade as crianças representaram personagens e situações da história,
desenvolveram a expressão oral (sentimentos e emoções), a concentração e a capacidade de
diálogo e reflexão, estimularam a criatividade, a expressão corporal, através da mímica, e
desenvolveram o valor de amizade e de respeito pela opinião do outro.
Durante o estágio foi possível desenvolver mais algumas atividades de jogo dramático com
as crianças. O jogo dramático estava sempre presente no momento da brincadeira e à terça-feira
de manhã na aula coadjuvada de expressão dramática.

iii. Subdomínio da Música
Este subdomínio está presente diariamente. As canções fazem parte da rotina da sala. Os
momentos de música nas vivências e rotinas da sala contribuem para o bem-estar da criança. Esta
abordagem permite desenvolver, na criança, o gosto de ouvir, fazer, experimentar e criar música.
Entende-se por música a “organização de sons com intenções estéticas, artísticas ou lúdicas,
variáveis de acordo com o autor, com a zona geográfica, com a época, etc”. (Priberam Dicionário,
s.d.)
O educador deve não só promover diversos momentos musicais, nos quais as crianças
identifiquem e reproduzam os sons e ruídos da natureza e da vida corrente, como também deve
proporcionar, às crianças, a exploração e manipulação de diferentes instrumentos musicais, como
as pandeiretas, as caixas chinesas, os sinos, os xilofones, as clavas, os triângulos, as guizeiras, os
tamboris, entre outros. Deve, ainda, oferecer às crianças diferentes momentos musicais
(espetáculos musicais, intérpretes, criadores, bandas musicais, orquestras, entre outros) para o
conhecimento e reconhecimento de instrumentos musicais.
Os momentos de música podem ainda ser proporcionados através da utilização de meios
tecnológicos. Estes permitem o registo e a reprodução de vários tipos de sons e músicas.
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Apresenta-se a planificação (apêndice n. º5) inserida no tema-Os afetos e emoções com os
outros– onde foram realizadas atividades relacionadas com o Dia Nacional do Pijama, promovido
pelo Mundos de Vida. Para assinalar o dia foram elaboradas uma canção e uma dança para realizar
no dia festivo (21 de novembro). Para a aprendizagem da canção “Só te quero abraçar”, da autoria
do músico português Agir, foi utilizado o computador da sala.
Esta atividade permitiu às crianças aprenderem a cantar com controlo progressivo da
melodia, a valorizarem a música como fator de identidade social e cultural e a conhecerem outro
tipo de género musical.
Durante o estágio foi possível abordar a música todos os dias na sala, quer nos momentos
da rotina da sala, quer durantes algumas atividades. As canções exploradas nos momentos de
rotina foram estipuladas no início do ano letivo, embora se tenha verificado a introdução de novas
canções durante o ano, em épocas festivas (Natal) e em dias festivos (dia do pijama).
iv. Subdomínio da Dança
No que respeita, ao subdomínio da dança, este encontra-se diretamente ligado à música, à
educação motora e ao teatro. Através da dança, a criança expressa a forma como sente a música,
criando formas de movimento ou movimentando-se livremente.
A dança promove o desenvolvimento motor, pessoal e emocional da criança, bem como
promove a criatividade, a partilha, o respeito pelas ideias dos outros e pelos outros e o sentimento
de pertença a um grupo.
O educador deve proporcionar diferentes experiências de dança, de forma sistémica,
progressiva e gradual, tanto ao nível do desempenho, da observação, da apreciação e da
interpretação de movimentos dançados.
Apresenta-se a planificação (apêndice n. º6) inserida no tema-Os afetos e emoções com os
outros– onde foram realizadas atividades relacionadas com o Dia Nacional do Pijama, promovido
pelo Mundos de Vida. Para a aprendizagem da dança, criada pelo coreógrafo português Cifrão,
foi utilizado o computador da sala para a visualização do videoclipe da canção “Só te quero
abraçar”, da autoria do cantor e compositor Agir.
Esta atividade permitiu desenvolver nas crianças o sentido rítmico e a relação do corpo com
o espaço e com os outros, expressar sentimentos e emoções e aprender a memorizar pequenas
coreografias.
Ao longo do estágio apenas foi realizada a atividade do dia nacional do pijama, no âmbito
do subdomínio da dança.
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c. Domínio da Linguagem Oral e Abordagem à Escrita
Neste domínio encontramos as formas de expressão e comunicação, a linguagem oral e a
linguagem escrita. A aprendizagem da linguagem oral e escrita deve-se conceber e “desenvolver
muito precocemente e não somente quando existe o ensino formal” (OCEPE, 2016, p.60).
O mesmo documento refere que “estas competências comunicativas vão-se estruturando
em função dos contactos, interações e experiências vivenciadas nos diversos contextos de vida da
criança” (ibidem, p.60).
Este domínio está presente em todas as áreas de conteúdo – transversalidade- permitindo
uma maior aquisição e desenvolvimento da linguagem oral e linguagem escrita, por parte das
crianças.
O educador desempenha um papel importantíssimo na aquisição, aprendizagem e
desenvolvimento da linguagem oral e escrita, por parte das crianças. Pois, é através deste que as
crianças adquirem a maior parte do seu vocabulário e aprendem a estruturar frases complexas,
como perguntas e respostas de acordo com o tema da conversa. Para desenvolver tais
competências é fundamental: criar um clima de comunicação em que a linguagem do mesmo se
constitua um modelo para a interação e aprendizagem das crianças, onde questiona e reformula
as suas comunicações, contribuindo assim para a expansão do vocabulário e domínio das frases,
nas diferentes áreas.
O educador deve saber escutar as opiniões de cada criança, valorizando a sua participação
e a contribuição da sua opinião para o grupo, deve dar espaço e tempo para que cada criança se
expresse e deve fomentar o diálogo, facilitando a expressão e comunicação das crianças. Através
do diálogo, as crianças aprendem a dominar progressivamente a comunicação como emissores e
recetores.
No que respeita à linguagem escrita, o educador deve promover diversas situações de
leitura e escrita, com as quais as crianças aprendam as convenções da escrita, reconhecendo-as e
identificando-as posteriormente.
As convenções de escrita dividem-se por:
1.

Umas apresentam uma explicação para o funcionamento, o que faz com que as

suas regras de uso sejam mais transparentes;
2.

E outras são governadas por critérios extremamente arbitrários e pontuais,

manifestando um grau de opacidade, ou seja, não há um critério consistente que
justifique a escolha (Toneli, s.d.) (s/p).

A primeira convenção da escrita que as crianças aprendem são as 26 letras do alfabeto.
Aprendem a distinguir as letras de outros grafismos (números, símbolos, sinais de pontuação,
etc.), as direções da escrita (da esquerda para a direita) e o uso da letra maiúscula. É lhes também
ensinada a segmentação da escrita, isto é, o espaçamento entre as palavras.
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Outras das convenções é a divisão silábica, com a qual as crianças aprendem as regras de
separação de palavras, quando as mesmas não couberem inteiras no final da linha.
Por fim, as crianças aprendem a pontuação (/. / ;/ :/, /? /! /”” /…/) e a acentuação gráfica (´/
`/ ^).
No jardim-de-infância, as crianças desenvolvem a sua capacidade escrita através do
desenho. Sendo este, a primeira forma de comunicação escrita das crianças. Através do desenho
as crianças exprimem e transmitem as suas emoções, sentimentos, desejos e registam as suas
vivências, medos, vontades ou acontecimentos e personagens de uma história.
Apresenta-se a planificação (apêndice n. º7) inserida no tema-Afetos e emoções na família–
onde foram realizadas atividades relacionadas com a história “A fada partiu a asa”, de Mundos
de Vida (2016).
No que concerne, à linguagem oral, foi promovido um diálogo sobre a história, que
permitiu desenvolver nas crianças a capacidade de comunicar fluentemente as ideias principais
do texto; transmitir de forma clara as suas opiniões; referir as principais personagens da história
e reconhecer a mensagem transmitida pela história.
Para a aplicação da linguagem escrita, as crianças elaboraram um desenho (figura n.º 28)
sobre uma das personagens da história, interligando-se assim o subdomínio das artes visuais.

Figura n.º 28 - Desenhos elaborados pelas crianças
da personagem - papagaio Quincas.
Fonte: própria

Esta atividade permitiu: desenvolver a motricidade fina; fortalecer as capacidades
expressivas e criativas; nomear as cores e adquirir a destreza manual especifica para o trabalho.
No domínio da linguagem oral e abordagem à escrita foram desenvolvidas diversas
atividades ao longo do estágio. No entanto, a linguagem oral esteve presente em todas as
atividades e áreas de conteúdo.
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d. Domínio da Matemática
Tal como o domínio da linguagem oral e abordagem à escrita, este domínio deve ser
iniciado precocemente, de modo a que a criança desenvolva importantes noções matemáticas
(lateralidade). Para tal, o educador deve proporcionar experiências diversificadas e desafiantes,
que permitam à criança construir noções matemáticas, bem como deve promover situações
problemáticas, de modo a que as crianças encontrem as suas próprias soluções e as partilhem com
os outros.
Para o desenvolvimento das várias noções matemáticas, o educador deve ter em conta não
só os aspetos ligados a atitudes e fatores de aprendizagem (curiosidade, atenção, imaginação,
criatividade e persistência), como também a um conjunto de processos gerais, tais como:
classificação, seriação, raciocínio e resolução de problemas.
No jardim-de-infância os momentos de brincadeira e de jogo dramático protagonizados
pelas crianças contribuem para o desenvolvimento do pensamento e raciocínio matemáticos, na
medida em que lhes permitem explorar o espaço e os objetos. Contribuem também para a
aprendizagem da matemática, os jogos com regras e os jogos tradicionais de movimento,
desenvolvendo nas crianças o raciocínio estratégico (prever possibilidades e optar por uma delas).
Partindo destas situações (brincar e jogo dramático) o educador deve: explorar as situações
que emergem da atividade da criança; questioná-la quanto as seus processos e resultados; propor
o registo dos resultados obtidos; estimulá-la a refletir sobre as ideias envolvidas na atividade e a
encorajá-la a inventar e a resolver problemas. Durante a sua intervenção, o educador deve
transmitir confiança à criança relativamente, às suas explorações, reflexões e ideias, de modo a
que a mesma se sinta competente.
Apresenta-se a planificação (apêndice n. º8) inserida no tema-Multiculturalidade–na qual
foram concretizadas atividades relacionadas com a história “O nosso amigo Alfredo”. A atividade
realizada, um labirinto (figura n.º 29), intitulada de “O caminho até à meta” consistiu em levar o
nosso amigo Alfredo até à meta da corrida. Para tal, as crianças desenharam o percurso com o
dedo, numa primeira fase, e depois registaram-no recorrendo ao lápis de cor.
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Figura n.º 29 - Labirinto "O caminho até à meta".
Fonte: própria

Esta atividade permitiu desenvolver em cada criança, competências no âmbito da
matemática: resolução de problemas; orientação geográfica e aplicação da matemática no dia-adia.
No decorrer do estágio, foram realizadas diversas atividades no domínio de matemática,
com o intuito de desenvolver: o raciocínio matemático e a capacidade de resolução de problemas.
Foram também realizados jogos de mesa que proporcionaram a compreensão de diferentes noções
matemáticas.
iii.

Área do Conhecimento do Mundo
A área do Conhecimento do Mundo encontra-se diretamente ligada ao mundo que rodeia a

criança, pelo qual, a mesma, tem curiosidade e interesse.
Esta, como já fora referido, correlaciona-se com as outras áreas de conteúdo, no que
respeita: à aprendizagem e reconhecimento de outras culturas e patrimónios e à aprendizagem das
ciências naturais e sociais. Para estruturar e representar a sua compreensão do mundo, a criança
recorre a diferentes meios de comunicação e expressão, como: as linguagens artísticas, a
linguagem oral e escrita e a matemática. A criança deve ainda desenvolver atitudes positivas na
relação com os outros, nos cuidados consigo próprio e deve criar hábitos de respeito pelo
ambiente, pela cultura e pelo património natural, cultural e paisagístico, evidenciando-se assim a
relação com a área de Formação Pessoal e Social.
Também nesta área de conteúdo o brincar desempenha um papel importante para o
desenvolvimento da criança. Através do brincar, a criança vai explorando o espaço, os materiais
e os objetos que se encontram ao seu redor, possibilitando-lhe compreender o mundo que a rodeia
e as implicações que as suas ações podem ter. A abordagem ao Conhecimento do Mundo vai
permitir e facilitar o desenvolvimento de atitudes responsáveis e fomentar uma consciência
ambiental de sustentabilidade.
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Esta área encontra-se integrada a área das ciências. A abordagem às ciências permite o
desenvolvimento dos saberes da criança, quer no que respeita ao meio social e físico, quer a
aspetos científicos.
O educador deve promover atividades diversificadas, tendo em consideração os interesses
e as curiosidades das crianças. O educador deve estimular o diálogo durante a realização das
atividades, questionando as crianças. Desta forma, o educador vai perceber o que as mesmas já
sabem e o que é possível abordar e desenvolver. O educador deve, sempre que possível, relacionar
a atividades com outras áreas de conteúdo.
Nesta área abordam-se conhecimentos relativos ao meio social e cultural da criança. Estes
conhecimentos permitem à criança não só compreender o seu papel social, as suas relações com
os outros, os espaços e tempos que lhes são familiares, bem como tomar consciência de si.
No jardim-de-infância, as crianças exploram aspetos relacionados consigo próprio (idade,
nome, caraterísticas físicas), com os membros da sua família (graus de parentesco, origens,
ocupações, profissões, idades, entre outros), com os contextos mais próximos (família, escola,
comunidade) e com o contexto escolar (caraterísticas do espaço físico, profissionais).

A

abordagem a estes aspetos deve ser feita de forma global, considerando o passado e o presente,
promovendo, na criança, a compreensão da sua situação quer no espaço, quer no tempo. O tempo
é consciencializado pela criança através das rotinas e dos diferentes momentos que se sucedem
ao longo do dia e ao longo do ano. Sendo através destas vivências que a criança toma consciência
do passar do tempo (o antes e o depois, a sequência semanal, mensal e anual e o tempo marcado
pelo relógio).
Apresenta-se a planificação (apêndice n. º9) inserida no tema-Multiculturalidade–na qual
foram concretizadas atividades relacionadas com a história “Meninos de todas as cores”, de Luísa
Ducla Soares (2016). A história fala das diferentes raças e culturas existentes no planeta Terra,
das diferentes existentes entre as mesmas e das relações que as mesmas mantêm. Esta história
permitiu desenvolver, nas crianças, o respeito pelas diferentes culturas; conhecer diferentes raças,
culturas e costumes e saber identificar num globo as diferentes regiões mencionadas na história.
Neste âmbito, e interligando esta área ao subdomínio das artes visuais, foi realizado um
globo em papel e bonecos das diferentes raças (figura n.º 30), mencionadas na história.

54

Figura n.º 30 - Globo terrestre e as diferentes
raças e culturas existentes no planeta Terra.
Fonte: própria

No decorrer do estágio, foram realizadas algumas atividades nesta área, principalmente, na
abordagem ao tema “Multiculturalidade”, onde foram apresentadas e exploradas as diferentes
raças e culturas, promovendo-se o respeito e reconhecimento pelas mesmas, junto das crianças.

2.3. PES no 1º. Ciclo do Ensino Básico
O 1.º Ciclo do Ensino Básico é composto por quatro anos e é frequentado por crianças a
partir dos cinco anos de idade. Este nível de ensino segundo o documento Lei de Bases do Sistema
Educativo (Lei n.º 46/86 de 14 de outubro 1986) é “globalizante, da responsabilidade de um
professor único, que deve ser coadjuvado em áreas especializadas” (p.3070).
Atualmente, os professores são também responsáveis por lecionar as aulas das expressões
artísticas (plástica, música, dramática e físico-motora) durante o ano letivo, estando as mesmas
presentes no horário, embora com pouca carga horária. O docente é auxiliado por um professor
de apoio nas principais áreas de estudo, matemática e português. O professor de apoio fica
responsável por auxiliar os alunos com mais dificuldades. O tempo de apoio é durante as aulas,
no entanto, é realizado numa outra sala ou na biblioteca.
A Lei de Bases do Sistema Educativo (Lei n.º 46/86 de 14 de outubro 1986) refere ainda
os objetivos específicos, de acordo com o desenvolvimento etário, para este nível de ensino:
desenvolvimento da linguagem oral e iniciação e progressivo domínio da leitura e da
escrita, das noções essenciais da aritmética e do calculo, do meio físico e social, das
expressões plástica, dramática, musical e motora (p.3070).
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No 1.º CEB, tal como acontecia no jardim-de-infância, é disponibilizado aos alunos
diversas atividades extracurriculares, sendo estas lecionadas por professores especializados na
área. As mesmas ocorrem na própria escola, após o horário letivo.
Neste nível de ensino, o docente tem ao seu dispor diversos documentos como Programa e
Metas Curriculares (português e matemática) e Organização Curricular e Programas (expressões
artísticas e estudo do meio).
No momento de planificar, o docente deve ter em consideração os programas curriculares,
e no caso das áreas do português e da matemática deve também ter em conta, as metas curriculares
estabelecidas. Tal como refere Januário (1996) “a planificação permite, pois, aplicar os programas
escolares, desenvolvendo-os e adaptando-os aos cenários de ensino” (p. 9).
A planificação é determinante para o sucesso educativo, pois nela constam todos os aspetos
e ideias, a ter em conta no processo de ensino.
Neste nível de ensino a planificação constitui-se a base de todo o processo de ensinoaprendizagem, sendo através dela que o professor se orienta e guia. Através da mesma, o docente
consegue realizar uma previsão do que vai ou pode acontecer, estando preparado para qualquer
modificação no planificado. É também através da mesma que o professor define o que vai ser
ensinado e aprendido, como, quando, porquê, com o quê e para quem. Portanto, na planificação
devem estar explícitos os objetivos, conteúdos e descritores de desempenho para cada área, bem
como os recursos a serem utilizados e o tipo de avaliação. Devem ainda ser indicados, de forma
sucinta, o modo de operacionalização e o sumário de cada área abordada.
No entanto, o docente pode adotar o tipo de planificação que mais lhe aprouver, podendo
a mesma ser diária, semanal ou mensal.
Segundo Clark e Lampert (1986, citado por Arends, 2008), a planificação do professor é:
a principal determinante daquilo que é ensinado nas escolas. O currículo, tal como é
publicado, é transformado e adaptado pelo processo de planificação através de
acrescentos, supressões e interpretações e pelas decisões do professor sobre o ritmo,
sequência e ênfase (p. 44).

Os mesmos autores referem ainda que:
nas salas de aula do 1.º Ciclo do Ensino Básico, onde um único professor é responsável
por todas as disciplinas, as decisões de planificação sobre o que deve ser ensinado, o
tempo que se deve dedicar a cada tópico e o treino que se deve proporcionar revestemse de um significado e de uma complexidade suplementares. Outras funções da
planificação do professor incluem a decisão do tempo de instrução atribuída a alunos
individualmente ou em grupos, a constituição dos grupos, a organização de horários
diários, semestrais e trimestrais, a compreensão de interrupções alheias à sala de aula
e a comunicação com professores substitutos (p. 44).
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Durante o estágio foi possível aprender a estruturar uma planificação, tendo sempre em
conta os documentos disponibilizados e as dificuldades do grupo-turma. A maior dificuldade, no
início, é aprender a gerir o tempo, ou seja, quanto tempo da aula vamos destinar a determinado
conteúdo, se o que planificamos chegará para o tempo da aula ou se será necessário mais tempo.
Uma das caraterísticas que o professor deve ter é a motivação. Esta permitir-lhe-á não só
inovar o seu método de trabalho e as formas de ensinar os conteúdos, como também contribui
para um maior e melhor sucesso escolar nos alunos.
O professor deve, no momento em que está a planear o seu processo de ensinoaprendizagem, considerar momentos de motivação, a chamada motivação inicial, de forma a
cativar a atenção e participação dos alunos, desde o primeiro momento da aula.
Segundo Sprinthall & Sprinthall (1993) a motivação é “um termo psicológico geral
utilizado para explicar comportamentos iniciados por necessidades e dirigidos para um objetivo”
(p. 616).
Ao utilizar diferentes meios e ferramentas para motivar os alunos tanto no início, como
durante e no final da aula, o professor mantém os alunos interessados e recetivos às aprendizagens.
As aprendizagens no 1.º Ciclo do Ensino Básico devem ser “ativas, significativas,
diversificadas, integradas e socializadoras que garantam, efetivamente, o direito ao sucesso
escolar de cada aluno” (OCEPE, 2016, p.23).
Para tal, o docente deve criar situações ricas em experiências diversificadas e motivadoras,
de modo a proporcionar tais aprendizagens nos alunos.
No processo de ensino-aprendizagem deve estar presente, sempre que possível, a
interdisciplinaridade. Tal como defende Pombo, Guimarães, & Levy (1994):
O professor vê-se perante a necessidade de apelar ao conhecimento de outra disciplina
para esclarecer aspetos duvidosos na área disciplinar que leciona em determinado
momento suscitados pela chegada ao aluno de “informação mediática, já de si
dispersa, desconexa e desarticulada”, a qual “vem acelerar ainda mais os fenómenos
de parcialização da cultura, de desestruturação e perca de referências estáveis que
caracterizam a nossa contemporaneidade (p. 16).

O professor deve relacionar os temas das diferentes áreas curriculares no momento em que
planifica. Desta forma, vai permitir aos alunos uma maior compreensão dos diferentes conteúdos.
Relativamente, aos materiais utilizados nas aulas, o professor pode adotar materiais
estruturados e/ou materiais não estruturados. Estes constituem-se um grande auxílio no processo
de ensino-aprendizagem.
Como defende Mialaret (1975)
É indispensável que a criança manipule, manipule sempre. (...). Se se pretende que,
mais tarde, a criança possa reflectir, isto é, possa representar [mentalmente] as
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operações envolvidas num problema, é necessário (...) que ela tenha antes de mais,
feito e refeito concretamente as operações que deve representar (p. 40).

Estes devem respeitar determinadas caraterísticas, tal como preconiza Montessori (1948)
“os materiais devem ter determinadas características tais como: visíveis ao longe,
atraentes/apelativas/motivadores, manipuláveis, adequados ao público-alvo e não perigosas”
(s/p).
A mesma defende ainda “os materiais como suporte de aprendizagens, através da
manipulação” (s/p).
Pode-se assim afirmar, que os materiais são uma ferramenta importante no processo de
ensino-aprendizagem, pois a criança ao manipular aprende mais facilmente o que lhe é
transmitido, atribuindo maior significado ao que está a aprender.
No que respeita, à avaliação, esta constitui-se um processo regulador do ensino e orientador
do percurso escolar. Tendo como objetivo melhorar o ensino, através da verificação dos
conhecimentos adquiridos pelos alunos e das capacidades desenvolvidas pelos mesmos.
Segundo o Despacho Normativo n.º 1-F/2016 (2016) a avaliação tem uma:
vertente contínua e sistemática e fornece ao professor, ao aluno, ao encarregado de
educação e aos restantes intervenientes informação sobre o desenvolvimento do
trabalho, de modo a permitir a revisão e melhoria do processo de ensino e de
aprendizagem (p. 11440(4)).

A avaliação pode ser direta (comportamento, empenho, participação, entre outros) e
indireta (fichas de trabalho, trabalhos individuais, fichas de avaliação, entre outros). Estas
permitem ao professor avaliar as competências e conhecimentos adquiridos pelos alunos, as
dificuldades de cada aluno e o que deve reformular na sua prática pedagógica.
A avaliação compreende diferentes modalidades: diagnóstica, formativa e sumativa. Estas
são consideradas avaliações internas, sendo da responsabilidade dos professores e dos órgãos de
administração e gestão e de coordenação e supervisão pedagógica da escola.
No ponto seguinte, apresenta-se uma breve descrição de cada área curricular trabalhada.

2.3.1. Áreas Curriculares
i.

Português
A aprendizagem e estudo da língua materna inicia-se no 1.º ano do 1.ºCiclo do Ensino

Básico, começando pela aprendizagem das letras que compõem o nosso código linguístico.
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O documento Programa e Metas Curriculares de Português do Ensino Básico define quatro
domínios para a disciplina de Português, sendo: a Oralidade, a Leitura e a Escrita, a Educação
Literária e a Gramática.
No domínio da Oralidade, as crianças devem fazer a:
aquisição das regras inerentes ao princípio de cortesia e ao princípio de cooperação, o
desenvolvimento das capacidades articulatórias e prosódicas, o da capacidade de
compreensão do oral e o da capacidade de expressão oral, não só na sua vertente de
interação verbal, como na de produção de pequenos textos, com progressiva
autonomia (Programa e Metas Curriculares de Português do Ensino Básico, 2015, p.
7).

Importa referir, que este domínio se encontra ligado ao domínio da Leitura e Escrita, pelo
simples facto de a linguagem escrita ser uma representação da linguagem oral. Tal como refere
José Morais (2012, citado por Helena C. Buescu, et al, 2015):
para aprender o sistema alfabético, as crianças aos 5, 6 anos são levadas a refletir sobre
a estrutura fonológica da língua e tomam consciência, juntamente com a
aprendizagem das letras, da existência de unidades fonológicas. Começam a perceber
que em “ba”, “da”e “ga” há qualquer coisa que é comum e qualquer coisa que é
diferente. A questão é chegar à representação mental isolada dessas consoantes e
associá‐las às respetivas letras (p. 7).

Desta forma, as crianças desenvolvem a sua consciência fonológica e ortográfica, aspetos
importantes para a aprendizagem da leitura e escrita.
No que respeita, ao domínio da Leitura e Escrita, as crianças, numa fase inicial, aprendem
a ler e a escrever e a ler fluentemente, nas suas vertentes da velocidade, da precisão e da prosódia.
A medida que aprendem a ler, os alunos apropriação de novas palavras, alargando o seu
vocabulário. Como resultado, as crianças começaram a compreender o que leem e a produzir
textos bem organizados.
O domínio da Educação Literária ou Iniciação à Educação Literária (nos dois primeiros
anos de escolaridade) vem fortalecer o trabalho realizado nos domínios anteriores,
complementando-o. Este domínio vem fortalecer a compreensão de textos por parte dos alunos e
fomentar o hábito de leitura, nos mesmos, alargando não só o vocabulário, como também o seu
reportório de leitura, que deverá conter textos literários de diferentes géneros.
No domínio da Gramática pretende-se que o aluno seja capaz de se aperceber e perceber as
regularidades da língua e que, paulatinamente, domine regras e processos gramaticais, usando-os
de forma adequada nas diversas situações da Oralidade, da Leitura e da Escrita. Para a aplicação
da gramática, o docente deve estar atento aos seguintes planos:
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o da fonologia e sua ligação com o da representação gráfica, em que as crianças se
aperceberão das regularidades com que se materializa a realização oral e escrita da
língua; o das classes de palavras, com a aquisição do conceito e correspondentes
propriedades; o da morfologia, com a apreensão do conceito de palavra e seus
constituintes e a seleção de aspetos essenciais da flexão; o da lexicologia, com a
perceção da existência de famílias de palavras e das relações semânticas entre
palavras; finalmente, o da sintaxe, com a compreensão dos conceitos de sujeito e de
predicado, da expansão e da redução de frases e da tipologia de frases (Programa e
Metas Curriculares de Português do Ensino Básico, 2015, p. 8).

A prática dos conteúdos do Programa encontra-se definida nas Metas Curriculares,
inseridas no mesmo documento.
No que concerne, ao estágio, foram desenvolvidas diversas atividades, recorrendo à
exploração de vários materiais, ferramentas e meios, de modo a tornar a aprendizagem dos
diferentes conteúdos, mais interessante e motivadora.
Uma das atividades desenvolvidas (apêndice n. º10) foi o conto da história “O Rabo do
Gato”, de Adolfo Coelho (2015) (figura n.º 31), através de um avental de fantoches. 13

Figura n.º 31 - Conto popular
português "O Rabo do Gato", de
Adolfo Coelho. 13

O avental continha todas as personagens da história, que iam aparecendo à medida que
eram referidas na leitura. Antes da leitura foram feitas algumas questões, relativas à história,

13

Fonte: http://bibliografia.bnportugal.pt/bnp/bnp.exe/registo?1932982

60

permitindo a partilha da opinião quanto ao tema ou assunto da história, antecipando os mesmos
através do título e das ilustrações.
Após a leitura, foi realizado um pequeno diálogo, com os alunos, sobre os acontecimentos
e personagens da história, que permitiu a partilha de ideias e sentimentos e desenvolveu a
capacidade de responder adequadamente às perguntas realizadas.
Seguidamente, foi cantada a lengalenga, presente na história, em conjunto, fazendo
interdisciplinaridade com a área de expressão musical. Para terminar, a aula, foi realizada uma
ficha de trabalho sobre a história, como forma de consolidação de conhecimentos ortográficos e
de pontuação.
A história abordada pertence ao plano de leitura obrigatória do 2.º ano de escolaridade.
ii.

Matemática
Segundo Abrantes, Serrazina & Oliveira (1999):
Aprender Matemática é um direito básico de todas as pessoas – em particular, de todas
as crianças e jovens – e uma resposta a necessidades individuais e sociais (…) por
razões de natureza cultural, prática e cívica que têm a ver ao mesmo tempo com o
desenvolvimento dos alunos enquanto indivíduos e membros da sociedade e com o
progresso desta no seu conjunto (p. 17).

Assim, há que adequar as estratégias de ensino e aprendizagem ao grupo com que está a
trabalhar e as necessidades e interesses dos mesmos, de forma a facilitar o processo de ensinoaprendizagem. O professor deve, ainda, promover experiências e vivências de forma
diversificada, tendo sempre em consideração as necessidades e interesses de cada criança e do
grupo.
O ensino da matemática tem como finalidades a estruturação do pensamento, a análise do
mundo natural e a interpretação da sociedade. Estas contribuem assim para o exercício de uma
sociedade plena, informada e responsável. Para tal, é necessário que o professor siga o programa
e as metas curriculares em vigor para esta área curricular.
O documento Programas e Metas Curriculares de Matemática do Ensino Básico (2013)
apresenta-nos quatro desempenhos, que o aluno deve alcançar aos longo dos quatro anos:
1.

Identificar/designar: O aluno deve utilizar corretamente a designação referida,

não se exigindo que enuncie formalmente as definições indicadas (salvo nas situações
mais simples), mas antes que reconheça os diferentes objetos e conceitos em exemplos
concretos, desenhos, etc.;
2.

Estender: O aluno deve utilizar corretamente a designação referida,

reconhecendo que se trata de uma generalização;
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3.

Reconhecer: O aluno deve reconhecer intuitivamente a veracidade do enunciado

em causa em exemplos concretos. Em casos muito simples, poderá apresentar
argumentos que envolvam outros resultados já estudados e que expliquem a validade
do enunciado;
4.

Saber: O aluno deve conhecer o resultado, mas sem que lhe seja exigida qualquer

justificação ou verificação concreta (p. 3).

A área da matemática compreende três domínios para os primeiros quatro anos de
escolaridade, são eles: Números e Operações, Geometria e Medida e Organização e Tratamento
de Dados.
No domínio Números e Operações os alunos começam por aprender as quatro operações
sobre os números naturais (adição, subtração, multiplicação e divisão), adquirem e desenvolvem
a capacidade de cálculo na aplicação dos algoritmos e do cálculo mental. O cálculo mental foi
fortemente trabalhado pelo professor nas salas de aula, através de atividades diversificadas. O
cálculo mental é desenvolvido através da resolução de problemas.
Segundo o documento Organização Curricular e Programas Ensino Básico – 1.ºCiclo
(2004) “a resolução de problemas quer na fase de exploração e descoberta, quer na fase de
aplicação, deverá constituir a atividade fundamental desta disciplina e estar presente no
desenvolvimento de todos os seus capítulos” (p. 167).
O mesmo documento afirma que “a resolução de problemas exige, necessariamente, a
utilização de conhecimentos e o domínio de técnicas, que deste modo, se tornam significativas”
(ibidem, p.167).
Neste sentido, o professor deve propor problemas cada vez mais complexos aos alunos.
Relativamente, ao cálculo mental Sequerra (2001) afirma que se deve “elaborar e utilizar
estratégias pessoais de cálculo mental, para a resolução de problemas simples, a partir de seu
conhecimento das propriedades do sistema de numeração e das quatro operações básicas” (p. 61).
De acordo, com a afirmação, o aluno deve utilizar as estratégias, ensinadas nas aulas, de
cálculo mental, no que respeita a resolução de problemas.
No que concerne, ao domínio da Geometria e Medida o aluno aprenderá conceitos
elementares como pontos, colinearidade de pontos, direções, retas, semirretas e segmentos de reta,
paralelismo e perpendicularidade, a partir dos quais constrói objetos mais complexos, como
polígonos, circunferências, sólidos ou ângulos e aprenderá a medir comprimentos, que conduzirão
ao conceito de fração, como também a medição de outras grandezas.
O domínio Organização e Tratamento de Dados incide na compreensão e interpretação da
informação e dados recolhidos em contextos variados, como por exemplo. tabelas, gráficos,
pictogramas, enunciados de problemas, entre outros. Nos últimos dois anos de escolaridade, do
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1.º CEB, os alunos aprenderão as noções de frequência absoluta e relativa e a representação de
números racionais sob forma de percentagem.
No que concerne, ao estágio, foram desenvolvidas diversas atividades, recorrendo à
exploração de vários materiais e meios tecnológicos, de modo a tornar as aprendizagens ativas,
significativas e motivadoras.
Uma das atividades desenvolvidas (apêndice n. º11) foi a realização de uma ficha de
revisões, com recurso a um power point, intitulado “A Quinta da Dona Maria” (apêndice n. º12).
A aula iniciou-se com uma reflexão sobre os conteúdos lecionados ao longo do ano e quais as
matérias mais difíceis e fáceis para cada aluno. De seguida, foi entregue a cada aluno uma folha
de registo, na qual deviam registar as respostas às perguntas apresentadas no power point.
Entre cada pergunta era dado tempo aos alunos para resolveram as questões/problemas.
Esta atividade permitiu consolidar todos os conhecimentos aprendidos durante o ano, esclarecer
algumas dúvidas ainda existentes e preparar os alunos para a prova de aferição de matemática.
Para além desta atividade foram realizadas atividades com recurso a plataformas digitais –
Kahoot e a materiais do dia-a-dia dos alunos.

iii.

Estudo do Meio
A área de Estudo do Meio é constituída por diversos conceitos e métodos de várias

disciplinas como a História, a Geografia, as Ciências da Natureza, entre outras. Esta encontra-se
relacionada com as outras áreas curriculares, podendo servir de motor para a aprendizagem nessas
áreas de estudo.
O Estudo do Meio é segundo Roldão (2004):
uma área de abertura para o mundo, para a diversidade da realidade física e social,
para a riqueza de conhecimentos e experiências que possam fazer “crescer” no aluno
a compreensão do mundo em que vive e a que pertence, ampliar as suas experiências
e diversificar o seu universo de referências (p. 16).

O ensino dos conteúdos, dos diferentes blocos, que compõem o Estudo do Meio permite ao
aluno conhecer o mundo que o rodeia, desde as suas origens às suas caraterísticas físicas, culturais
e históricas.
Esta área curricular está subdividida por seis blocos de conteúdos. No processo de ensinoaprendizagem o professor deve adaptar a sua abordagem: ao programa, aos interesses e
necessidades dos alunos e às caraterísticas do meio local. Podendo alterar a ordem pela qual
expõem os conteúdos ou até acrescentar novos, caso os alunos demonstrem interesse em
determinado conteúdo.
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O primeiro bloco – À Descoberta de si mesmo – pretende que o aluno se descubra a si
próprio, desenvolvendo nele atitudes de autoestima e autoconfiança e de valorização pela sua
identidade e origens.
O segundo bloco - À Descoberta dos outros e das instituições - tem como objetivo
relacionar as crianças com os outros, primeiramente aos que lhe são mais próximos (familiares,
amigos, vizinhos, professores, etc.) e depois aos mais distantes (comunidade em que se insere).
Neste bloco aprendem o modo de funcionamento e regras dos grupos sociais, como também
desenvolvem atitudes e valores relacionados com a tolerância, responsabilidade, solidariedade,
cooperação, respeito pelos outros e pelas diferenças, entre outros, tornando a criança um bom
cidadão, preparado para viver em sociedade. Para além destas aprendizagens, os alunos
desenvolvem noções relativas ao tempo histórico, começando pela história da família da criança
e passando para a história do meio local e às suas ligações com a história do país.
No terceiro bloco –À Descoberta do Ambiente Natural- são apresentados conteúdos
relacionados com os elementos do meio físico (ar, água, rochas e solo), com os seres vivos que
vivem no meio ambiente, com o clima, relevo e astros. Neste âmbito o professor deve promover
atividades ao ar livre, promovendo a recolha de amostras, a exploração, a experimentação e a
manipulação. O docente deve fomentar atitudes de preservação da Natureza e dos seres vivos que
nela habitam (plantas e animais) junto dos alunos.
No quarto bloco –À Descoberta das inter-relações entre espaços- são abordados conteúdos
relativos ao espaço, nomeadamente, a representação de itinerários e os diferentes tipos de plantas
e mapas convencionais. Pretende-se que os alunos tomem consciência de que não existem espaço
isolados, mas que que estabelecem ligações e fluxos de várias ordens, desde a circulação de
pessoas e bens à troca de informações e ideias.
No quinto bloco –À Descoberta dos materiais e objetos- o professor deve permitir aos
alunos a exploração e manipulação de diversos materiais, objetos e instrumentos, questionandoos acerca das suas propriedades e funções. Deve ainda fomentar nos alunos o sentido de cuidado
e conservação pelos objetos antes, durante e após a utilização dos mesmos, assim como a
valorização do trabalho manual.
O último bloco –À Descoberta das inter-relações entre a natureza e a sociedade- pretende:
demonstrar os efeitos que a ação do Homem tem na Natureza, promover atitudes de conservação
e melhoria do ambiente, fomentar o uso racional dos recursos naturais e incutir atitudes ativas na
resolução de problemas ambientais. Neste ponto, é ainda abordado o estudo das atividades
económicas, que dada a sua complexidade se restringe a realidade próxima dos alunos. A mesma
deve ser feita através da observação direta, recorrendo à recolha de informação (entrevistas,
artigos de jornal, imagens, fotografias, entre outros).
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Estes blocos são abordados ao longo dos quatro anos de escolaridade.
No âmbito desta área curricular foram desenvolvidas diversas atividades experimentais,
presentes no manual da disciplina.
De forma, a celebrar os Santos Populares foram realizadas diversas atividades, que constam
na planificação (apêndice n.º 13) elaborada uma apresentação em power point (apêndice n.º 14)
sobre os costumes e tradições desses dias.
Para além da apresentação, a sala foi decorada com elementos que lembram os santos
populares, como por exemplo manjericos e bandeiras em papel, foi ainda entregue a cada aluno
um manjerico, no fim do dia.
A aula inicia-se com a realização de um pequeno diálogo sobre a decoração da sala (santos
populares), de forma a perceber as conceções dos alunos sobre o dia festivo. De seguida,
procedeu-se à apresentação do power point, onde o diálogo foi constante. Após a apresentação do
power point foram escutadas e entoadas canções dos santos populares, fazendo assim a
interdisciplinaridade com a expressão musical. Para finalizar a aula foi elaborada uma quadra
popular em conjunto, fazendo a interdisciplinaridade com o Português. A quadra foi
posteriormente, colocada em todos os manjericos.
Esta atividade deu a conhecer aos alunos, uma das tradições mais emblemáticas do nosso
país, os Santos Populares.

iv.

Expressões Artísticas
A área das Expressões Artísticas compreende quatro tipos de expressão e comunicação

(plástica, físico-motora, musical e dramática). Durante estas aulas o aluno tem a oportunidade de
expressar os seus sentimentos e emoções e representa situações reais ou imaginárias, encarnando
pessoas ou animais, consoante a ação que pretende desempenhar e demonstrar.
a. Expressão Plástica
Na área da Expressão Plástica os alunos aprendem a trabalhar e manipular diferentes
materiais e diferentes técnicas.
Segundo o documento Organização Curricular e Programas Ensino Básico – 1.ºCiclo
(2004) “a manipulação e experiência com os materiais, com as formas e com as cores permite
que, a partir de descobertas sensoriais, as crianças desenvolvam formas pessoais de expressar o
seu mundo interior e de representar a realidade” (p. 89).
O mesmo documento refere que:
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A exploração livre dos meios de expressão gráfica e plástica não só contribui para
despertar a imaginação e a criatividade dos alunos, como lhes possibilita o
desenvolvimento da destreza manual e a descoberta e organização progressiva de
volumes e superfícies. (ibidem, p. 89)

Posto isto, o docente deve promover atividades de exploração e manipulação de diferentes
materiais moldáveis, de diferentes texturas, de diferentes composições e com diferentes
finalidades e funcionalidades. O docente deve fomentar o sentido estético na criança, levando-a
a ter cuidado pelo trabalho que realiza.
Durante a prática supervisionada foi possível realizar diversas atividades plásticas, não só
atividades de pintura e colagem, mas também de dobragem e desenho.
Uma das atividades que desenvolvi foi a dobragem de papel – Origami. Nesta atividade os
alunos fizeram borboletas, através da dobragem, para o painel da primavera (figura n.º 32).

Figura n.º 32 - Origami Borboleta - Painel da primavera.
Fonte: própria

A realização do origami, pelos alunos, foi feita após a demonstração da professora, passo
a passo.
Esta atividade desenvolveu nos alunos o gosto pela arte da dobragem de papel – Origami e
o sentido estético relativamente, ao trabalho. A planificação desta atividade encontra-se no
apêndice n. º15.
b. Expressão Físico-Motora
A Expressão Físico-Motora é uma área que promove o movimento do corpo e visa o
desenvolvimento global do ser humano. Esta dá continuidade ao trabalho desenvolvido na aula
coadjuvada de Educação Física, na educação pré-escolar, desenvolvendo a motricidade grossa e
fina da criança.
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Segundo Papalia, Olds e Feldman (2001) a motricidade grossa são as “(…) competências
físicas que envolvem os músculos maiores” e a motricidade fina são as “ (…) competências físicas
que envolvem os pequenos músculos e a coordenação olho-mão” (p. 287).
Posto isto, a motricidade grossa são os movimentos que a criança realiza quando anda,
corre, salta, pula, entre outros, enquanto que a motricidade fina são os movimentos que a criança
realiza quando desenha, recorta, pinta, entre outros.
No 1.º Ciclo a criança vai desenvolver, progressivamente, a sua motricidade grossa e fina.
Para tal, o professor deve promover atividades que facilitem e desenvolvam as capacidades
motoras dos alunos.
De acordo com Condessa (2006):
As actividades devem ser organizadas permitindo uma alternância entre: a liberdade
e o controlo; a participação de cada criança individualmente ou em grupo; a
estimulação e o reconhecimento de novas formas de movimento e a repetição de
exercício; as situações de experimentação motora e as de aquisição e aperfeiçoamento
de habilidades motoras (p. 21).

O professor deve despertar as potencialidades das crianças relativamente, às suas
capacidades de produzir movimentos e ao conhecimento que têm de si próprias, estimulando-lhes
e aperfeiçoando-lhes as habilidades percetivo-motoras. Deve também estimular a interação entre
as crianças, proporcionando-lhes oportunidades em que aprendam a controlar as suas emoções e
a cooperar como os colegas. Através da interação com os outros a criança desenvolve as suas
capacidades sociais e de relação com os outros.
O documento Organização Curricular e Programas Ensino Básico – 1.ºCiclo subdivide a
área de Expressão Físico-Motora em oito blocos. O mesmo refere ainda os objetivos gerais a todos
os blocos, que são os seguintes:
1.

Elevar o nível funcional das capacidades condicionais e coordenativas:

a.

Resistência Geral;

b.

Velocidade de Reacção simples e complexa de Execução de acções motoras

básicas, e de Deslocamento;
c.

Flexibilidade;

d.

Controlo de postura;

e.

Equilíbrio dinâmico em situações de «voo», de aceleração e de apoio instável

e/ou limitado;
f.

Controlo da orientação espacial;

g.

Ritmo;

h.

Agilidade.

67

2.

Cooperar com os companheiros nos jogos e exercícios, compreendendo e

aplicando as regras combinadas na turma, bem como os princípios de cordialidade e
respeito na relação com os colegas e o professor.

3.

Participar, com empenho, no aperfeiçoamento da sua habilidade nos diferentes

tipos de actividades, procurando realizar as acções adequadas com correcção e
oportunidade.
4.

Realizar acções motoras básicas com aparelhos portáteis, segundo uma estrutura

rítmica, encadeamento ou combinação de movimentos, conjugando as qualidades da
acção própria ao efeito pretendido de movimentação do aparelho.
5.

Realizar acções motoras básicas de deslocamento, no solo e em aparelhos,

segundo uma estrutura rítmica, encadeamento, ou combinação de movimentos,
coordenando a sua acção para aproveitar as qualidades motoras possibilitadas pela
situação.
6.

Realizar habilidades gímnicas básicas em esquemas ou sequências no solo e em

aparelhos, encadeando e ou combinando as acções com fluidez e harmonia de
movimentos.
7.

Participar em jogos ajustando a iniciativa própria e as qualidades motoras na

prestação às possibilidades oferecidas pela situação de jogo e ao seu objectivo,
realizando habilidades básicas e acções técnico-tácticas fundamentais, com
oportunidade e correcção de movimentos.
8.

Patinar com equilíbrio e segurança, ajustando as suas acções para orientar o seu

deslocamento com intencionalidade e oportunidade na realização de percursos
variados.
9.

Combinar deslocamentos, movimentos não locomotores e equilíbrios adequados

à expressão de motivos ou temas combinados com os colegas e professor, de acordo
com a estrutura rítmica e melodia de composições musicais.
10. Escolher e realizar habilidades apropriadas em percursos na natureza, de acordo
com as características do terreno e os sinais de orientação, colaborando com os colegas
e respeitando as regras de segurança e preservação do ambiente (pp. 39-40).

Relativamente, ao estágio foi possível aplicar alguns dos objetivos gerais apresentados
anteriormente, realizando diversos jogos e exercícios de cooperação, aplicando e cumprindo
determinadas regras e promovendo a entreajuda e o respeito.
Durante o estágio foi possível realizar uma coreografia, ver planificação do apêndice n.
º16. Esta atividade insere-se no bloco Atividades Rítmicas Expressivas. Para a realização da
mesma foram necessários um computador e umas colunas de som. A aula iniciou-se com o
alinhamento dos alunos no ginásio da escola. Começou-se por escutar a música “Mexe o Guga”,
da Nutri Ventures, e de seguida, procedeu-se a realização da coreografia da mesma por fases, para
que os alunos conseguissem adequar os seus movimentos ao ritmo e a pulsação da música.
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Com esta atividade promoveu-se a entreajuda e o gosto pela dança, desenvolveu-se as
habilidades motoras e as capacidades rítmicas do corpo de cada aluno.
c. Expressão Musical
No que concerne, à Expressão Musical, esta tem como objetivo desenvolver a literacia
musical das crianças. Para tal, o professor deve aplicá-lo durante o processo de ensinoaprendizagem, no qual este deve incidir em atividades relacionadas com a audição, interpretação
e composição.
Tafuri (1987) refere que “a educação musical no 1ºCEB, tem como objectivo dar à criança
oportunidade e meios para uma explosão e utilização dos materiais sonoros que possam ajudar no
seu desenvolvimento psicofísico e ao seu desenvolvimento da realidade” (p. 12).
Já Wuytack citado por (Palheiros, 1998) menciona a música como:
(…) uma expressão da alegria, de viver e que desenvolve as emoções e as afeições,
promovendo o desenvolvimento da sensibilidade e o sentido estético da criança, cujo
resultado seja musical e artístico, sem esquecer a integração de outras formas de
expressão artística, tais como, a dança, o drama, entre outras (pp. 16-24).

O professor desempenha um papel fundamental no processo de ensino-aprendizagem da
música, promovendo e apoiando o desenvolvimento das competências musicais das crianças,
através da realização de exercícios musicais variados e da manipulação de instrumentos musicais.
Através da música a criança desenvolve-se a nível psicológico e físico. Desenvolve também
as suas capacidades criativas e expressivas.
Durante o estágio foi possível realizar algumas atividades musicais, a maior parte delas
foram de canto e canto acompanhado com instrumentos.
Umas das atividades desenvolvidas foi o canto e instrumentalização de uma música
relacionada com o dia da árvore, que se iria celebrar no dia seguinte. A atividade decorreu na sala
de aula da turma. A mesma começou com um pequeno diálogo sobre o Dia da Árvore,
mencionando o dia da sua celebração. De seguida, os alunos ouviram a canção “A Floresta”
(Música para Crianças - Ciranda Cultural). Ao mesmo tempo, procedeu-se a projeção da letra da
canção no quadro, para que os alunos consigam acompanhá-la e cantá-la. Após várias
interpretações da canção foi entregue um instrumento a cada aluno. A docente esclarece os alunos
que apenas devem tocar o seu instrumento nos tempos definidos para o mesmo e com o ritmo
indicado. Após vários ensaios, por grupos de instrumento, é tocada e cantada a canção em
conjunto. Esta atividade permitiu a exploração e manipulação de instrumentos musicais e
promoveu o gosto pelo canto e instrumentalização. A planificação desta atividade encontra-se no
apêndice n. º17.
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d. Expressão Dramática
A Expressão Dramática é, de acordo com Landier e Barret (s.d)
uma prática que põe em acção a totalidade da pessoa da criança no espaço-tempo e no
grupo, uma prática em atelier que tanto solicita o físico como a afectividade ou o
intelecto, que recorre a todas as formas de expressão alternadas, cruzadas ou
integradas (p. 12).

De acordo com a afirmação, a expressão dramática é uma forma de expressão e
comunicação que a criança pode adaptar e modificar consoante os seus interesses, necessidades,
desejos, sentimentos e emoções.
O professor deve realizar atividades que permitem a exploração do corpo, da voz, do espaço
e dos objetos. Deve também explorar situações imaginárias, a partir de temas sugeridos ou não
pelos alunos, dando-lhes a oportunidade de vivenciar diferentes papéis, de se conhecerem melhor
e de entenderem os outros.
As atividades de jogo dramático permitem: desenvolver as capacidades expressivas do
corpo e as ações ligadas a uma história ou personagem.
A Expressão Dramática desenvolve também as capacidades de memorização e imaginário
nas crianças.
Durante a prática de ensino supervisionada não foi possível realizar muitas atividades de
expressão dramática, devido ao facto de a hora estipulada para esta expressão ser partilhada com
a expressão musical.
A atividade escolhida fez interdisciplinaridade com a área curricular de português, dando
continuidade ao trabalho desenvolvido na mesma. Para a realização da atividade começou-se por
distribuir a turma por grupos e a cada grupo foi atribuído um conto popular ou história infantil a
cada grupo, bem como o guião da mesma. Os alunos começaram por ler o guião. As personagens
de cada história e conto foram atribuídas pela professora. O ensaio das mesmas foi realizado no
ginásio da escola. Foi dado a cada grupo o tempo necessário para o ensaio da história. Nos últimos
minutos da aula, cada grupo apresentou a sua história ou conto aos restantes colegas. Os contos e
histórias atribuídas foram: “O rabo do gato”; “História da carochinha” e o “Príncipe com Orelhas
de Burro”.
Esta atividade desenvolveu nos alunos as capacidades de entreajuda, espírito de equipa,
improvisação e adaptação às diversas situações apresentadas na história. A planificação desta
atividade encontra-se no apêndice n. º18.
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Capítulo III

Atividades de Outdoor Learning na Educação Pré-Escolar –
potencialidades na promoção de atitudes pró-ambiente

3.1. Contextualização
Neste capítulo apresenta-se uma intervenção pedagógica desenvolvida no Jardim-deinfância de Alfarazes, com o grupo de crianças de 3 anos de idade, no período de 19 de maio de
2017 a 27 de junho de 2017. O grupo constituído por 12 crianças, das quais cinco do sexo feminino
e sete do sexo masculino. Uma das crianças, durante o estágio, foi identificada com Perturbação
Pervasiva do Desenvolvimento, por um psicólogo, após referenciação da educadora.
Este estudo visou desenvolver aprendizagens de respeito e atitudes de prevenção e
preservação da natureza e dos recursos naturais através de uma intervenção pedagógica alicerçada
em atividades de OL.
Através do OL a aprendizagem dos diferentes conteúdos das várias áreas curriculares fazse em contexto não-formal, ou seja, fora da sala de atividades, isto é, as atividades realizam-se no
meio ambiente. Este contexto pode ser: o recreio, museus, meios de comunicação, outras
instituições, na natureza, entre outros. No âmbito deste estudo, as crianças tiveram a oportunidade
de interagir com a natureza num parque da cidade, Parque Urbano do Rio Diz.
Antes da realização da atividade em contexto OL existiram diversos momentos de
preparação da saída de estudo em contexto de sala de atividades. Nestes momentos foram
abordados diversos conteúdos, como a poluição da água, as diferentes espécies de fauna e flora
presentes nos rios locais da região, à qual o jardim-de-infância pertence, e a reciclagem.
Após a saída ao parque existiu um momento de consolidação das aprendizagens, no qual
as crianças puderam refletir sobre o que viram, durante a saída, e como podem proteger o meio
ambiente, afim de se tornarem cidadãos amigos da natureza. Após cada atividade, cada criança
fez o registo das suas conceções em guiões didáticos construídos previamente. Estes permitiram
analisar os conhecimentos apreendidos pelas crianças durante a sessão, bem como refletir sobre
a melhor forma de reforçar aprendizagens.

3.2. Enquadramento teórico
O processo de ensino-aprendizagem é direcionado pelo educador em contexto sala de
atividades, local onde realiza diversas atividades que promovem as potencialidades e as
aprendizagens das crianças. A investigação em didática tem mostrado a importância de realizar
atividades em ambiente outdoor, no âmbito do Ensino das Ciências.
Almeida (2001) afirma que “a aprendizagem das ciências não pode, assim, ser caracterizada
nem pela aprendizagem dos conteúdos, nem pela aprendizagem dos processos, mas pela sua
interação dinâmica em situações de aprendizagem que possibilitem aos alunos mobilizar os seus
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saberes conceptuais e processuais no desenvolvimento de processos investigativos e, deste modo,
construírem e reconstruírem contínua e progressivamente a sua compreensão do mundo.” (p. 55).
As atividades em ambiente outdoor permitem às crianças observar, manipular e interagir
com os diferentes materiais e seres vivos do meio. Com estas atividades as crianças exploram o
espaço do meio ambiente que as rodeia, constituindo contextos de aprendizagens ativas,
participativas e significativas.
Associado às atividades de Outdoor Learning (OL) temos a Educação Ambiental (EA) e
indissociado está a educação para o Desenvolvimento Sustentável (DS) das sociedades. Tais
relações devem-se ao facto da exploração e observação dos diversos problemas ambientais ser
realizada em contexto exterior (outdoor) da sala de atividades, permitindo o contacto com os
mesmos e a consciencialização das crianças relativamente às suas práticas e deveres para com a
natureza, que resultará num futuro mais sustentável.
Antes de abordar a EA e o DS é fundamental refletir sobre o termo educação. A educação
é definida como sendo “[...] a soma de todos os processos de transmissão do conhecido, do
culturalmente adquirido e de aprendizagem de novas ideias, procedimentos, soluções, realizados
por pessoas, grupos, instituições, organizada ou espontaneamente, formal ou informalmente.”
(Moran, 2007, pp. 14-16).
Segundo Brandão (1986, citado por Loureiro et al, 2003) a educação é:
[...] uma prática social cujo fim é o aprimoramento humano naquilo que pode ser
aprendido e recriado a partir dos diferentes saberes existentes em uma cultura, de
acordo com as necessidades e exigências de uma sociedade. Atua, portanto, sobre a
vida humana em dois sentidos: (1) desenvolvimento da produção social como cultura,
mesmo dos meios instrumentais e tecnológicos de atuação no ambiente; (2)
construção e reprodução dos valores culturais (p. 12).

Pode-se assim considerar que a educação é um fator fundamental para a formação do
sujeito. Contudo, a tarefa de educar deve ter em consideração diversos aspetos e deve seguir
determinados passos. Tal como refere Travassos (2001) “educar é uma tarefa de dedicação e
envolve criação de planos de ação considerando conceitos, teorias, reflexões e o uso do bom
senso” (p. 2).
Freire (1996) defende que:
[...] educar é construir, é libertar o homem do determinismo, passando a reconhecer o
papel da História e onde a questão da identidade cultural, tanto em sua dimensão
individual, como em relação à classe dos educandos, é essencial à prática pedagógica
proposta. Sem respeitar essa identidade, sem autonomia, sem levar em conta as
experiências vividas pelos educandos antes de chegar à escola, o processo será
inoperante, somente meras palavras despidas de significação real (pp. 28-33).
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Já para Moran (2000) educar é:
[...] colaborar para que professores e alunos, nas escolas e organizações, transformem
suas vidas em processos permanentes de aprendizagem. É ajudar os alunos na
construção da sua identidade, do seu caminho pessoal e profissional - do seu projeto
de vida, no desenvolvimento das habilidades de compreensão, emoção e comunicação
que lhes permitam encontrar seus espaços pessoais, sociais e de trabalho e tornar-se
cidadãos realizados e produtivos (p. 3).

De acordo com as afirmações anteriores pode-se constatar que a educação é o processo pelo
qual o individuo aprende a ser, a fazer, a ouvir e a falar, tendo em consideração a situação e a
comunidade em que se insere.
Numa perspetiva histórica a Educação Ambiental surgiu em março de 1965, segundo Dias
(2004) a expressão “Educação Ambiental” foi pela primeira vez escutada na Grã-Bretanha. Em
março de 1969 foi fundada, na Inglaterra, a Sociedade para a Educação Ambiental – SEE.
Na Conferência de Estocolmo ou Primeira Conferência das Nações Unidas sobre o Meio
Ambiente, que reuniu representantes de 113 países, surgiu uma declaração sobre o meio ambiente
humano. Na mesma pode ler-se, princípio 19, que:
é indispensável um trabalho de educação em questões ambientais, visando tanto as
gerações jovens como os adultos, dispensando a devida atenção ao setor das
populações menos privilegiadas, para assentar as bases de uma opinião beminformada e de uma conduta responsável dos indivíduos, das empresas e das
comunidades, inspirada no sentido de sua responsabilidade, relativamente à proteção
e melhoramento do meio ambiente, em toda a sua dimensão humana.
(Declaração da ONU sobre o Meio Ambiente Humano, citada por DIAS, 2004, p.372)

A EA procura a aquisição de uma postura ética e consciente por parte da Humanidade,
procurando uma forma de vida harmonizada e um equilíbrio entre a sociedade e a natureza. Para
tal, ser conseguido é objetivo da escola “proporcionar aos educandos e, consequentemente, a
sociedade, meios para que compreendam a importância do seu papel e de suas responsabilidades
no meio em que vivem, para que possam ter uma melhor qualidade de vida” (Dias, 2004).
A Educação Ambiental enquanto processo educativo deve ser entendido como um processo
que permite relacionar todos os conteúdos e práticas, relacionadas com o meio ambiente, com as
outras áreas de conhecimento. Deste modo, a EA deve ser trabalhada na perspetiva de o aluno
conhecer as leis naturais e os problemas ambientais, sociais, económicos, políticos, éticos e
culturais; que aprenda a ter; que aprenda a administrar, utilizando os recursos naturais com
responsabilidade e de forma sustentável; que aprenda a fazer, evitando e procurando solucionar
os problemas relativos ao meio ambiente; que aprenda a conviver com os outros e com a natureza;
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que aprenda a ser solidário com as gerações atuais e futuras, desenvolvendo a afetividade entre
indivíduos e entre a sociedade e a natureza, como podemos observar na figura n.º 33.

Figura n.º 33 - Dinâmicas interativas da Educação
Ambiental.
Fonte: própria

Para Reigota (2006), a Educação Ambiental:
é uma educação política, pois agrega uma tendência de questionamento crítico aos
valores sociais há muito impregnados na estrutura da sociedade moderna, exigindo
uma participação política mais efetiva dos diferentes atores sociais na transformação
dos paradigmas do atual modelo de desenvolvimento (pp. 111-129).

Portanto, é fundamental construir um diálogo com as diferentes estruturas políticas e
culturais, de modo a encontrar soluções para os problemas socioambientais. Soluções essas que
devem ser construídas a partir da possibilidade de desfragmentação do conhecimento, na qual a
interdisciplinaridade se torna uma meta a ser alcançada pela educação ambiental.
Em relação às atividades de OL, segundo Lock (1998) este é:
any practical work occurring outside of the school laboratory, be this in the school
yard, on the sports field or in the wider environment. This wider environment could
include woodland or sand dunes, a quarry or shopping precinct, a zoo or a research
laboratory (p. 633).

Por outro lado, Jordet (2008) define o OL como:
is a working method where parts of the everyday life in school are moved out of the
classroom – into the local environment. Outdoor schooling implies regular activities
outside the classroom. The working method gives the pupils the opportunity to use
their bodies and senses in learning activities in the real world in order to obtain
personal and concrete experiences. […]The pupils learn in an authentic context: that
is, they learn about nature in nature, about society in the society and about the local
environment in the local environment (p. 1).
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Consideramos que as atividades de Outdoor Learning são todas as atividades planeadas e
realizadas fora do contexto sala de aula, ou seja, ao ar livre. É um termo amplo que inclui a
descoberta, a experimentação, a aprendizagem em conexão com o mundo natural e o
envolvimento das atividades desportivas e atividades de aventura ao ar livre.
As Atividades de Outdoor Learning (AOL) devem ser desenvolvidas pelo
professor/educador. De acordo com Alarcão (2001, p. 11) o professor deve ter formação, sendo
capaz de:
organizar contextos de aprendizagem exigentes e estimulantes, isto é, ambientes
formativos que favoreçam o cultivo de atitudes saudáveis e o desabrochar das
capacidades de cada um com vista ao desenvolvimento das competências que lhes
permitam viver em sociedade, ou seja, nela conviver e intervir em interacção com os
outros cidadãos.

As atividades podem ser desenvolvidas individualmente ou em grupo, como por exemplo:
uma expedição em grupo; uma descoberta e gravação de novas espécies; uma expedição e
descoberta dos seres vivos presentes num rio; uma viagem de barco; um acampamento com
realização de atividades de exploração do meio envolvente; realização de atividades de desportos
da natureza (escalada de uma parede natural ou urbana; construção de uma jangada para
exploração do rio próximo a escola, observando as espécies animais e vegetais) e construção de
abrigos com materiais disponíveis no meio ambiente.
As AOL promovem o desenvolvimento físico, intelectual, emocional, social e espiritual
dos participantes. Estas ajudam indivíduos de todas as idades, origens e capacidades, permitindo
que as mesmas reflitam e aprendam sobre si mesmas, sobre os outros e sobre o meio ambiente,
no que respeita às relações interpessoais, ao uso sustentável dos recursos naturais e ao
relacionamento que mantém com a comunidade onde vivem, bem como as responsabilidades para
com a mesma.
Com as AOL a criança aprende: a divertir-se; a sentir gosto pelo que faz; desenvolve o
sentido de comunidade e de experiência compartilhada; adquire o gosto pela prática de desportos
ao ar livre, como escalada, canoagem, vela, tiro ao arco, orientação e pedestrianismo e Bicicleta
Todo o Terreno, entre outras; desenvolve os conhecimentos aprendidos nas áreas de geografia,
geologia, estudo do meio, entre outras; promove a capacidade de se autodesenvolver, no que
respeita a aspetos como a pró-atividade, resiliência, confiança, paciência, justiça, entreajuda,
cooperação, entre outras; desenvolve a capacidade de se relacionar com os outros e transfere
aptidões (comunicação, resolução de problemas, iniciativa, …).
Verifica-se ainda que as atividades praticadas ao ar livre contribuem a diversos níveis, tais
como: “motivação, entusiasmo e gosto, no sentido de se ganhar uma atitude de maior afectividade
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com o conhecimento a adquirir e com as propostas de trabalho a elaborar” (Fido & Gayford, 1982,
pp. 27-34).
Para além destes aspetos, as AOL conforme refere Hammerman (1985) fomentam a
“colaboração, quer entre alunos, quer entre alunos e professores, de modo a promover e a
estimular esta importante atitude, contribuindo assim para um bom ambiente de ensino e de
aprendizagem”(s/p).
O ar livre é um ambiente ideal para realizar aprendizagens, pois oferece à criança a
oportunidade de ser criativo, de se movimentar livremente, de fazer barulho e de correr riscos. O
meio ambiente encontra-se repleto de estímulos, tais como o clima, sons, cheiros e texturas, que
enriquecem e melhoram o ambiente da aprendizagem.
Como já fora referido anteriormente, as atividades ao ar livre desenvolvem as capacidades
sociais, físicas, criativas, culturais e psicológicas da criança.
Naturalmente, o DS está inter-relacionado com a Educação Ambiental. De acordo, com
Paraschivescu & Radu (2011, citado por Câmara et al, s.d.) sustentabilidade é “uma estrutura de
princípios, uma filosofia da prática que envolve níveis, locais e culturas múltiplos numa
abordagem sistemática com vista a gerar uma melhor saúde ambiental e social, procurando, em
simultâneo, melhorias económicas” (p. 103).
Entende-se que a sustentabilidade é uma condição de um processo que visa a satisfação das
necessidades das gerações presentes e a garantia da satisfação das necessidades das gerações
futuras. Esta encontra-se diretamente relacionada com o desenvolvimento económico e material,
salvaguardando o meio ambiente, através da utilização regrada dos recursos naturais.
A respeito deste assunto a comunidade dos direitos humanos declara que “la sostenibilidad
se logra y se mantiene por medio de la paz, la justicia y la democracia” (Mckeown, 2002, p. 10).
O princípio da sustentabilidade pode aplicar-se a um empreendimento, atividade, empresa,
país ou até mesmo ao planeta. No entanto, para que qualquer empreendimento seja considerado
sustentável é necessário que o mesmo seja ecologicamente correto, economicamente viável,
socialmente justo e culturalmente diverso. Seguindo, estes critérios a humanidade garante o
desenvolvimento sustentável.
O Referencial de Educação para o Desenvolvimento – Educação Pré-Escolar, Ensino
Básico e Ensino Secundário (Torres, et al., 2016) refere que o Desenvolvimento é o “processo
das pessoas e das comunidades pensarem e trabalharem em conjunto no sentido de criarem
respostas aos seus problemas e aos desafios da humanidade” (p. 11).
No que concerne, ao Desenvolvimento Sustentável, de acordo com o Relatório da
Comissão Brundtland (1987, citado por Mckeown, 2002) é “aquel que satisface las necesidades
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del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones de satisfacer sus propias
necesidades” (p. 8).
Numa análise histórica, relativamente ao Desenvolvimento Sustentável, assistiram-se até
ao momento a diversas iniciativas na promoção do DS. A 8 setembro de 2000, os diversos chefes
de estado e de governo aprovaram a Declaração do Milénio. Esta continha o tema
“Desenvolvimento e erradicação da pobreza”, a partir do qual foram formulados os Objetivos de
Desenvolvimento Milénio. Estes objetivos foram aplicados entre 2000 e 2015, nos 189 Estados
Membros das Nações Unidas. Cada estado comprometeu-se a aplicar os seguintes objetivos:
1. Erradicar a fome e a pobreza extrema
2. Alcançar o ensino primário universal
3. Promover a igualdade entre os sexos e o empoderamento das mulheres
4. Reduzir a mortalidade de crianças
5. Melhorar a saúde materna
6. Combater o vih/sida, malária e outras doenças
7. Sustentabilidade ambiental
8. Parceria mundial
Estes objetivos visavam a eliminação da pobreza e a criação de um clima propício ao
desenvolvimento, quer nos países em desenvolvimento quer nos países desenvolvidos.
Para a promoção do DS foi aprovada a proposta – Década Internacional da Educação para
o Desenvolvimento Sustentável ou Década da Educação para o Desenvolvimento Sustentável
(DEDS) – na Assembleia Geral das Nações Unidas, em dezembro de 2002. Esta proposta foi
aplicada no período 2005-2014 nos estados membros, sendo promovida pela UNESCO. O seu
principal objetivo consistiu na integração de princípios, valores e práticas do desenvolvimento
sustentável a todos os aspetos da educação e da aprendizagem.
Conforme defende Freitas (2007) a DEDS deve ser:
orientada para constituir-se numa oportunidade de: 1) aprofundar o debate teórico e
prático acerca dos conceitos de sustentabilidade, desenvolvimento sustentável,
sociedades sustentáveis; 2) promover um intenso e profícuo cruzamento de olhares,
necessariamente diversos, para que se possa construir um futuro sustentável; 3)
promover a emergência de abordagens epistemológicas e metodológicas complexas
que valorizem a intertransdisciplinaridade e a intertransculturalidade; 4) criar
condições para a emergência e fortalecimento de movimentos cívicos e populares não
instrumentalizados pelo poder; 5) exigir do poder político e econômico a prestação
clara, objetiva e pública de contas relativas aos compromissos assumidos; 6) criar
amplas redes de partilha, divulgação e debate de experiências de sustentabilidade; 7)
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promover pesquisas e produzir conhecimentos voltados para a educação comunitária
e popular (p. 135).

Ao nível da educação a aplicação da DEDS passou:
pela criação de oportunidades de reflexão mundial sobre temas como a globalização,
a degradação dos recursos ambientais, as alterações climáticas, os direitos humanos,
bem como pelo reforço dos investimentos na diminuição do analfabetismo e da
pobreza, na promoção da paz e na valorização do património cultural. (Gomes, 2010,
p. 30)

O mesmo autor refere ainda os cinco objetivos da DEDS, adaptados, do documento da
UNESCO:
1.

Valorizar a função fundamental da educação e da aprendizagem na
persecução comum do desenvolvimento sustentável;

2.

Facilitar o estabelecimento de redes, o intercâmbio e a interação entre as
partes interessadas na EDS;

3.

Criar oportunidades para aperfeiçoar e promover o conceito de DS,
proporcionando a transição para esse desenvolvimento através de todos os
tipos de aprendizagem e sensibilização da opinião pública;

4.

Fomentar a melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem no domínio
da EDS;

5.

Desenvolver, a todos os níveis, estratégias para reforçar as competências dos
cidadãos em matéria de EDS. (ibidem, p.33)

A DEDS no panorama nacional foi dinamizada por diversas organizações governamentais,
como a Comissão Nacional da Unesco, a comunidade científica e por organizações não
governamentais, como a Associação Bandeira Azul da Europa, a Associação Portuguesa de
Educação Ambiental, a Liga para a Proteção da Natureza e a Almargem. Estas promoveram
diversas atividades que permitiram a divulgação da iniciativa e a reflexão da mesma pelos
participantes.
Em janeiro de 2012 realizou-se no Rio de Janeiro a Conferência das Nações Unidas sobre
Desenvolvimento Sustentável (Rio+20). Nesta foram apresentadas iniciativas e as medidas
necessárias para atingir um desenvolvimento sustentável. Da mesma resultaram “um programa
de políticas de economia verde baseado na cooperação internacional para um desenvolvimento
integrado e alargado, alcançado de forma sustentável” (UNESCO C. N., p. 4) e um “programa
que visa o alcance de uma produção e consumo sustentáveis”, que contribui para o alcance dos
Objetivos de Desenvolvimento do Milénio e para a elaboração da Agenda 2030.
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Recentemente, em Assembleia – Geral da ONU a 25 de setembro de 2015, em Nova Iorque,
foram definidos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), nomeadamente 17
objetivos (figura n.º 34), que devem ser aplicados até 2030.14

Figura n.º 34 - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. 14

Os ODS foram pensados a partir dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio (ODM),
entre 2000 e 2015, e pretendem ir mais longe para acabar com todas as formas de pobreza.
Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, de acordo com um documento da
Direção-Geral da Educação (2015) têm como finalidade: acabar com a pobreza, proteger o
ambiente, promover a prosperidade e o bem-estar de todos os indivíduos, diminuir as
desigualdades sociais e as alterações climáticas e fomentar a paz, a justiça e a segurança.
Ao mesmo tempo, surge a iniciativa internacional A Maior Lição do Mundo, apoiada pela
UNICEF, que vem complementar os ODS. Esta iniciativa é promovida junto das crianças e
jovens, promovendo uma cidadania global ativa e uma maior consciencialização do papel que
cada um tem na construção de um planeta mais saudável, seguro e sustentável.
A aplicação dos ODS é feita através da Educação para o Desenvolvimento Sustentável
(EDS). Segundo a Unesco a EDS é:
uma dimensão particularmente importante da educação de qualidade. Ela fornece às
pessoas de todos os níveis educacionais – especialmente aos jovens – as habilidades,
as competências e os conhecimentos necessários para transmitir valores
indispensáveis para o comportamento e para práticas que conduzem ao
desenvolvimento sustentável, bem como para as sociedades multiculturais e
multiétnicas que aspiram à cidadania democrática (s.d.).

A EDS é assim uma educação transformadora e holística “que aborda conteúdos e
resultados de aprendizagem, pedagogia e ambiente de aprendizagem” e que não se limita apenas
a integrar nos currículos “conteúdos como mudança climática, pobreza e consumo sustentável”

14

Fonte: http://www.dge.mec.pt/objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel-ods
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como também “cria contextos de ensino e aprendizagem interativos e centrados no educando”
(UNESCO, 2017, p. 7).
A EDS desenvolve o individuo, nomeadamente, na capacidade de refletir sobre as suas
ações e nos impactos sociais, culturais, económicos e ambientais que essas possam desencadear.
Para a aplicação da EDS é necessária uma reformulação dos programas educacionais,
trabalho que deve ser promovido e dirigido pelo Ministério da Educação. Esta reformulação
requer “uma pedagogia transformadora orientada para a ação, que apoie a autoaprendizagem, a
participação e a colaboração; uma orientação para a solução de problemas; inter e
transdisciplinaridade; e a conexão entre aprendizagem formal e informal” (ibidem, p. 7).
A Educação para o Desenvolvimento Sustentável deve estar presente em todos os níveis e
contextos educativos, ao longo da vida do sujeito, tornando-o um cidadão ativo com pensamento
crítico e capacidade de participar na formação de um futuro sustentável.

3.3. Outdoor Learning e Educação Ambiental na educação préescolar
O OL remete para as atividades/aprendizagens realizadas em contexto exterior, em contacto
com a natureza, com o meio envolvente/próximo da criança. Os momentos no exterior
proporcionam não só diferentes oportunidades de jogo, como também “it is possible to experience
freedom, gross and boisterous movements, and contact with natural elements” (Maynard, 2007,
pp. 255-265).
Fjortoft (2001), tendo por base um estudo realizado na Escandinávia, refere que as
atividades em contexto OL “demonstrates that children who play in flexible, natural landscapes
appear to be healthier, have improved motor fitness, balance and coordination, na demonstrate
more creativity in their play” (pp. 111-117).
Já Dyment (2008) & Bilton (2010) citados por (Bento & Dias, 2017) afirmam que “while
playing outside, children benefit from being exposed to sunlight, natural elements, and open air,
which contributes to bones development, stronger immune system and physical activity” (p. 157).
Para além destes aspetos, as atividades de OL promovem o desenvolvimento das
capacidades de concentração e imaginação e o bem-estar nas crianças.
Segundo o documento OCEPE (2016) o espaço exterior é considerado “um espaço
educativo”, devido às suas “potencialidades (…) oportunidades educativas que pode oferecer” (p.
27). Este é também considerado um “local privilegiado para atividades da iniciativa das crianças
que, ao brincar, têm a possibilidade de desenvolver diversas formas de interação social e de
contacto e exploração de materiais naturais (pedras, folhas, plantas, paus, areia, terra, água, etc.)
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(…)” (ibidem, p.27). Neste espaço as crianças têm ainda a possibilidade de realizar atividades
físicas, como correr, trepar, saltar, jogar à bola, entre outros.
As atividades em contexto outdoor proporcionam a exploração de materiais naturais (tais
como: paus, folhas, pedras, terra, flores, água, etc.), que por sua vez promovem a criatividade das
crianças ao atribuírem outra função ao objeto. Por exemplo um pau passa a ser uma caneta, ou
uma folha passa a ser um telemóvel, estimulando a imaginação e a capacidade de resolver
problemas. Para além disto, a exploração e manipulação dos materiais do meio natural, durante a
brincadeira,

“creates

a more sustainable strategy in what concerns resources provision” (Bento

& Dias, 2017, p. 158). O brincar permite à criança a obtenção de práticas saudáveis e sustentáveis,
que a mesma aplicará ao longo da sua vida adulta, contribuindo não só para a preservação
ambiental, como também para um aumento da sua responsabilidade social. De acordo com
Spodek & Saracho (1998) o brincar constitui-se um “meio importante de expressão para as
crianças pequenas, pois, através dela, elas testam suas ideias, dão expressão a seus sentimentos e
aprendem a trabalhar com outras quando negociam as diferentes situações sociais” (p. 221).
No entanto, é necessário criar espaço e destinar tempo para as crianças brincarem no
exterior. Tal como afirma Craidy & Kaercher (2001) “torna-se essencial criar espaços de
experiência e liberdade de criação, onde cada criança tenha a oportunidade de ter controlo sobre
as suas próprias aprendizagens, de expressar as suas emoções, sensações e pensamentos sobre o
mundo” (s/p).
O educador desempenha um papel essencial quer na exploração das potencialidades do
espaço exterior quer na organização do mesmo. O mesmo deve ter em atenção os materiais e
equipamentos que irá lá colocar, respeitando os critérios de qualidade e as questões de segurança.
A nível educativo, na educação pré-escolar, as atividades de OL estão implícitas na área de
conteúdo “Conhecimento do Mundo”, nomeadamente no tópico - Conhecimento do mundo físico
e natural – presente nas OCEPE. Neste documento pode-se ler:
O contacto com seres vivos e outros elementos da natureza e a sua observação são
normalmente experiências muito estimulantes para as crianças, proporcionando
oportunidades para refletir, compreender e conhecer as suas características, as suas
transformações e as razões por que acontecem (2016, p. 90).

O contacto com o ar livre torna não só o processo de ensino-aprendizagem mais
motivador e interessante, como também desenvolve diversas capacidades (concentração,
criatividade, autodisciplina, raciocínio e observação) e competências (sociais, de leitura e escrita,
de matemática e de ciências naturais) na criança.
O OL é assim associado ao ensino das ciências, sendo este um contexto fundamental para
a exploração dos diversos temas desta área de conteúdo. É em contexto OL que os educadores
podem promover a maior parte das suas atividades, onde permitem a exploração, manipulação e
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observação do espaço natural pelas crianças, fomentando o respeito pela natureza, a preservação
ambiental e o desenvolvimento sustentável. Torna-se assim importante ensinar ciências em
contexto outdoor.
No que concerne à Educação Ambiental, esta é entendida como “um processo educativo
que visa formar cidadãos éticos nas suas relações com a sociedade e com a natureza” (Reigada &
Reis, 2004, p. 150). Segundo os mesmos autores a EA “contribui para que o indivíduo seja parte
atuante na sociedade, aprendendo a agir individual e coletivamente na busca de soluções”.
A nível educativo a EA está implícita nas OCEPE (2016). Neste documento pode –se ler
que as crianças devem conhecer “a paisagem local, ou seja, o reconhecimento dos seus elementos
sociais, culturais e naturais e a interação entre eles” no “sentido de responsabilidade para
salvaguardar os valores locais (naturais, sociais, históricos, …) e com uma consciencialização
para as consequências das ações humanas sobre o território” (p. 90).
Em suma, o educador deve promover diversas atividades de exploração e observação do
meio envolvente das crianças, criando-lhes a oportunidade de conhecer as caraterísticas do meio
natural, cultural e social da comunidade onde estão inseridas. Desta forma, deverão promover a
consciencialização das crianças para com o mundo que as rodeia, tornando-as, no futuro, cidadãos
ativos, promotores de um desenvolvimento sustentável e protetores do património histórico e
cultural da humanidade.

3.4. Os jogos didáticos como recurso nas atividades de Outdoor
Learning na Educação Pré-Escolar
Nas atividades diárias é recorrente a utilização de jogos didáticos, por parte dos educadores,
para introduzir, desenvolver ou concluir determinado tema.
O jogo didático ou pedagógico “é aquele fabricado com o objetivo de proporcionar
determinadas aprendizagens, diferenciando-se do material pedagógico, por contemplar o aspecto
lúdico” (Cunha, 1988) (s/p) . A mesma autora refere que “o jogo didático é um material didático
produzido para proporcionar aprendizagens” (ibidem, s/p).
Devido ao facto de proporcionar aprendizagens “os jogos didáticos merecem mais espaço
na prática de ensino, pois constituem uma importante alternativa para favorecer a aquisição e
retenção do conhecimento através de um clima de alegria e prazer” (Campos, Bertoloto, & Felício,
2003) (s/p). Os jogos constituem-se assim um meio, ferramenta ou recurso importante e
necessário para o processo de ensino-aprendizagem, na medida em que favorecem a
aprendizagem e facilitam a retenção de conhecimentos.
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O jogo didático deve estar relacionado com o conteúdo que se está a ensinar e sempre que
possível deve ser criado de raiz pelo educador, pelas crianças ou pelas crianças e educador, tal
como menciona Brasil (2006) “o uso de jogos não deve se restringir ao uso de jogos prontos, mas,
principalmente, estimular a criação e a produção de jogos relacionados aos temas discutidos em
sala de aula” (s/p).
O educador quando elabora um jogo didático deve definir objetivos para o mesmo, ou seja,
o que pretende que as crianças aprendam. Segundo Longo (2012), os objetivos que podem ser
atingidos mediante o uso de jogos didáticos, são:
cognição (desenvolvimento da inteligência e da personalidade, fundamentais para a
construção de conhecimentos); afeição (desenvolvimento da sensibilidade e da estima
a atuação no sentido de estreitar laços de amizade e afetividade); socialização
(simulação da vida em grupo); motivação (envolvimento da ação, do desafio e
mobilização da curiosidade) e criatividade (p. 130).

Ao utilizar jogos didáticos o educador desenvolve a criança a vários níveis (cognitivos,
sociais, afetivos, físicos, etc). No entanto, o jogo deve respeitar critérios, relacionados com a
promoção do desenvolvimento da criança, tais como:
1.

Possibilita a todos participarem: jogos que permitem a maior participação de

jogadores possível, para que haja interação e, assim, diversão. No entanto, a
quantidade de jogadores não pode ser excessiva a ponto de retardar a dinâmica do
jogo, para não torná-lo demorado e enfadonho.
2.

Possibilita o sucesso dos participantes: os jogos não devem ser muito difíceis e

nem muito fáceis. Devem ser desafiadores para motivar os alunos a jogá-lo.
3.

Permite o gerenciamento dos jogadores: os jogos devem ser fáceis de lidar,

tanto no que diz respeito ao seu preparo quanto às suas regras. De acordo com os
autores, algo não vai bem com os jogos que requerem a intervenção constante do
professor.
4.

Favorece adaptações e novas aprendizagens: os jogos devem propiciar a

aquisição de competências a partir da repetição de tentativas, por acertos e erros.
5.

Mantém a imprevisibilidade: o jogo deve conter elementos que o mantenha

desafiador. Só ganhar e só perder não tem graça, pois quem sempre ganha não se
sente desafiado e aquele que somente tem sua auto-estima comprometida. (Rosseto,
Ardigó JR., Costa, & D'Angelo, 2009)

Nas AOL é frequente a utilização de jogos didáticos por parte dos educadores/professores.
Tal deve-se ao facto de os jogos didáticos serem uma ferramenta que cativa a curiosidade, a
atenção e o interesse da criança, motivando-a a participar na atividade.
Os jogos didáticos utilizados em ambiente OL devem ser pensados, elaborados e adaptados
pelo educador, em função do conteúdo a abordar e do grupo de crianças. Sempre que for possível
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o educador deve solicitar a participação das crianças na construção dos jogos, pois estimulam não
só a curiosidade acerca da utilização do mesmo, como também é uma forma de iniciar o conteúdo,
preparando-os para as atividades seguintes.
Como as AOL são realizadas em contexto exterior, no meio ambiente, devem-se sempre
utilizar e realizar jogos próprios para o ambiente exterior. Estes devem permitir às crianças
explorar, descobrir, observar e sentir a natureza.
No que concerne, à relação da criança com o jogo esta é estimulada desde cedo, através de
brinquedos, como peluches, jogos didáticos, entre outros. A criança inicia a sua relação com o
jogo através do seu interesse por determinado movimento ou som. O jogo tem assim origem no
interesse, ou seja, a criança pode transformar uma atividade simples, que lhe dá prazer, num jogo.
De acordo com Cabral (1990) “quando uma criança joga é realizada uma atividade física, ou
mental, e verifica-se a obtenção de prazer, despoletando-se o interesse pela atividade” (s/p).
De acordo, com Chateau (1987) o jogo representa “para a criança o papel que o trabalho

representa para o adulto. Como o adulto se sente forte por suas obras, a criança sente-se
crescer com as suas proezas lúdicas. (…). A criança, colocada à margem dos trabalhos reais
e sociais, acha um substituto no jogo” (p. 29).
Piaget (1978) mencionou, de acordo com as suas observações, três fases sucessivas do jogo:
jogo de exercício, jogo simbólico e jogo com regras. Durante a transição dos três denota-se a
presença de jogos de construção.
O jogo de exercício é o primeiro com o qual a criança tem contacto. Este não supõe uma
técnica para a sua prática, consistindo numa assimilação funcional, com o intuito de se obter
prazer. Não constituindo a principal forma de jogo nos anos seguintes, estes podem reaparecer
quando a criança adquire una nova capacidade.
Relativamente, ao jogo simbólico, este aparece na vida da criança por volta dos dois anos
e supõe o pensamento, a representação de objetos ausentes e a representação fictícia. Piaget
(1978) afirma que o jogo simbólico reforça “pela assimilação representativa de toda a realidade
ao eu” (p. 158) .
O jogo simbólico carateriza-se pela procura, pela realização, pela emoção e pela situação
que se deseja reproduzir ou reencontrar.
Podemos assim constatar, que o jogo simbólico é a atividade que a criança apresenta, seja
real ou fictícia, para exprimir os seus sentimentos, desejos ou atividades, na qual desempenha
diversos papéis (pessoas ou animais).
A esta tipologia de jogo sobrepõe-se o jogo com regras. Entende-se por jogo de regras “a
atividade lúdica do ser socializado”. (Piaget, 1978, p. 182)
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As regras surgem quando é necessário impor uma obrigação e ordem no decorrer do jogo,
de forma a torná-lo executável.
Nomeadamente, aos jogos de construções, estes não constituem uma categoria como as
tipologias de jogos referidos anteriormente, mas sim uma fronteira que liga todos os jogos às
condutas não lúdicas, isto é, quando uma criança constrói um barco com objetos reais (madeira,
velas, mastros) surge a dúvida se esta construção é um jogo, uma imitação ou um trabalho. Por
isso, os jogos de construção ocupam “uma posição situada a meio caminho entre o jogo e o
trabalho inteligente, ou entre o jogo e a imitação” (ibidem, p.149).
A criança quando joga desenvolve diversas capacidades como a criatividade, a imaginação
e a socialização e aprofunda a compreensão do que é real e do que é imaginário.

3.5. Problema e objetivos do estudo
Este estudo desenvolveu-se com crianças a frequentar a educação pré-escolar e procura dar
resposta ao seguinte problema:
•

As atividades de Outdoor Learning com recurso aos jogos didáticos constituem
uma metodologia de ensino adequada à promoção de atitudes pró-ambiente?

Assim, estabeleceram-se os seguintes objetivos:
•

Desenvolver conhecimentos, capacidades, valores e atitudes relacionadas com o
cuidado, o respeito e a proteção do meio ambiente;

•

Estabelecer as fases da exploração didática da intervenção pedagógico-didática;

•

Construir guiões didáticos de registo das aprendizagens, após as atividades;

•

Analisar o contributo das atividades em contexto OL para a promoção de atitudes
pró-ambiente.

3.6. Metodologia
Neste estudo a metodologia seguida foi a investigação-ação (IA), pois esta privilegia a
análise de problemáticas do quotidiano educativo e a participação dos sujeitos envolvidos, neste
caso as crianças, quer no processo de produção de conhecimentos, quer na tomada de decisões.
Segundo Coutinho et al (2009) a investigação-ação pode ser descrita como:
uma família de metodologias de investigação que incluem simultaneamente ação (ou
mudança) e investigação (ou compreensão), com base em um processo cíclico ou em
espiral, que alterna entre ação e reflexão crítica, e em que nos ciclos posteriores são
aperfeiçoados os métodos, os dados e a interpretação feita à luz da experiência
(conhecimento) obtida no ciclo anterior (p. 360).

Latorre (2003, citado por Sousa et al, 2008) menciona que este tipo de metodologia se rege
por alguns objetivos:
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•

Melhorar e/ou transformar a prática social e/ou educativa, ao mesmo tempo que

procuramos uma melhor compreensão da referida prática;
•

Articular de modo permanente a investigação, a ação e a formação;

•

Aproximarmo-nos da realidade: veiculando a mudança e o conhecimento;

•

Fazer dos educadores protagonistas da investigação (p. 14).

A IA encontra-se assim relacionada com a formação e ação dos profissionais de educação,
influenciando a sua prática educativa. Ao associar esta metodologia à prática educativa significa
também, segundo (Matos, 2004, citado por Castro, s.d.) “tomar consciência de questões críticas
que se manifestam na aula, criar predisposição para a reflexão, assumir valores e atitudes e
estabelecer congruência entre teoria e a prática” (p. 6).
Coutinho (2009) refere ainda que:
o essencial na IA é a exploração reflexiva que o professor faz da sua prática,
contribuindo dessa forma não só para a resolução de problemas como também (e
principalmente) para a planificação e introdução de alterações nessa mesma prática
(p. 360).

O educador assume o papel de investigador, moderador e promotor da ação e aprendizagem
junto dos educandos. Alarcão (2001) define dois princípios pelo qual o professor-investigador
deve desenvolver a sua formação e a sua atividade educativa:
1º princípio: todo o professor verdadeiramente merecedor deste nome é, no seu fundo,
um investigador e a sua investigação tem íntima relação com a sua função de
professor.
2º princípio: formar para ser professor investigador implica desenvolver competências
para investigar na, sobre e para a acção educativa e para partilhar resultados e
processos com os outros, nomeadamente com os colegas (p. 26).

Assume-se assim que todo o professor /educador deve ser investigador e que a sua
investigação deve estar relacionada com a sua prática educativa (planificações e conteúdos das
diferentes áreas curriculares). O docente deve refletir sobre a sua ação e os efeitos que a mesma
tem no grupo pelo qual é responsável, levando-o a perceber e a modificar a sua prática pedagógica,
bem como a partilhar as suas investigações com outros profissionais.
Para Mesquita-Pires (2010) esta metodologia (IA) procura:
analisar a realidade educativa específica e estimular a tomada de decisão dos seus
agentes para a mudança educativa, o que implica a tomada de consciência de cada um
dos intervenientes (individualmente, e do grupo) de que emerge a construção de
conhecimento através do confronto e contraste dos significados produzidos pela
reflexão (pp. 66-83).
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Este tipo de metodologia exige assim uma boa relação entre o investigador e o grupo, para
que as atividades realizadas sejam realizadas em conjunto, através do diálogo e do trabalho em
equipa, garantindo-se a aquisição de conhecimentos.
Esta proposta pedagógica foi desenvolvida com um grupo de crianças (doze crianças da
faixa etária dos três/quatro anos) a frequentar um jardim-de-infância, do Agrupamento da Sé
(instituição onde decorreu a PES I). Antes da realização desta proposta pedagógica foi necessário
pedir autorização à educadora, que por sua vez informou os pais das crianças.
Para o desenvolvimento da intervenção pedagógica desenvolveu-se um guião de
exploração. Todos os guiões didáticos, para as crianças, tiveram como propósito perceber o que
as crianças tinham aprendido com a atividade. Assim, sequencialmente:
1.ª sessão: O guião didático desta sessão teve como finalidades: entender se as crianças
perceberam a mensagem da história e fomentar sentimentos de preservação da natureza. Toda a
operacionalização desta sessão visa compreender as conceções prévias das crianças em relação:
à poluição da água; as práticas de preservação do ambiente praticadas pelas crianças e suas
famílias; as atitudes para com o ambiente (se poluem ou não poluem); os tipos de poluição que as
mesmas praticam e as práticas que realizam para proteger o meio ambiente.
1º. Durante a realização das atividades serão colocadas perguntas às crianças de
acordo com a temática, visando a perceção das conceções prévias das crianças em relação à
mesma;
2º. A motivação: feita através da leitura da história “A Iara e a poluição das águas”
(Branco, 2002);
3º. Segue-se um diálogo sobre a história, motivando à reflexão sobre o problema
existente (poluição da água);
4º. De seguida, realização do jogo das diferenças, no qual as crianças identificam a
imagem correspondente a um rio poluído e seus poluentes:
5º. Para finalizar as crianças registam através do desenho um rio poluído e seus
poluentes.
2.ª sessão: O guião teve como finalidades: entender se as crianças reconhecem os ecopontos
e as suas funções, bem como conhecer o propósito da reciclagem. Todas as atividades visam
ensinar o porquê dos ecopontos, a importância de utilizar os ecopontos e fazer reciclagem.
1º. Motivação – recontar a história lida na sessão anterior, deste modo, pretende-se,
também, reforçar a ideia de que não se deve poluir a natureza, mas sim protegê-la;
2º. Diálogo com as crianças e questionamento acerca dos locais onde se pode colocar
o lixo/desperdícios (os poluentes), visualizados na história;
3º. Sensibilizar para a reciclagem;
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4º. Diálogo com o grupo de crianças sobre a música, sobre os ecopontos e as suas
funções;
5º. Perceber as conceções prévias das crianças sobre a reciclagem;
6º. Realização do jogo de identificação e separação de desperdícios;
7º. As crianças identificam e separam/colocam os desperdícios no respetivo
ecoponto;
8º. Para finalizar as crianças registam através da pintura as diferentes cores dos
ecopontos e do lixo comum.
3.ª sessão: O guião didático desta sessão teve como finalidade perceber se as crianças
aprenderam as espécies animais e vegetais presentes nos rios locais. Estas atividades permitiram
abordar os rios existentes na localidade, bem como as espécies animais e vegetais presentes nos
mesmos.
1º. Motivação: Realização de um diálogo com o grupo sobre as sessões anteriores,
recorrendo a um fantoche de mão. As crianças são questionadas sobre as espécies animais e
vegetais presentes nos rios locais (Mondego e Diz);
2º. Segue-se a apresentação das diferentes espécies de fauna e flora através do
fantoche e de uma cartolina ilustrada;
3º. De seguida realiza-se um jogo da memória sobre as espécies de fauna e de flora
referidas anteriormente;
4º. Para finalizar as crianças identificam, no guião, as espécies animais e vegetais
referidas durante a sessão.
4.ª sessão: Esta sessão realizou-se em ambiente OL, nomeadamente no Parque Urbano do
Rio Diz, na cidade da Guarda. Esta atividade permite a exploração, a descoberta, a observação e
o contacto direto com a fauna e flora presente no Parque Urbano do Rio Diz e a constatação da
existência de objetos (poluentes) no rio e ao longo do percurso.
1º. A atividade inicia-se com uma caminhada pelo parque;
2º. Ao longo da caminhada as crianças vão observando as diferentes espécies de
fauna e de flora presentes junto ao rio;
3º. Após a caminhada realiza-se um piquenique e diversos jogos didáticos, tais como:
jogo do silêncio e concentração, o jogo de identificação e separação de desperdícios e o jogo de
pares.
5.ª sessão: As atividades realizadas nesta sessão tiveram como finalidade consolidar os
conhecimentos aprendidos ao longo das sessões.
1º. Motivação – Realização de um diálogo sobre a atividade OL;
2º. De seguida, as crianças visualizam um filme sobre a poluição da água;
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3º. Segue-se um diálogo sobre o filme visando constatar as aprendizagens das
crianças no que respeita à poluição da água;
4º. Identificação no guião didático: de um rio poluído; associação de diferentes
objetos aos ecopontos corretos; sinalização, com X, das espécies observadas na
atividade OL e avaliação das atividades pela criança.
Estes guiões de exploração serviram como guia na realização das sessões.
No final de cada sessão as crianças avaliavam a atividade, rodeando no guião a carinha
feliz (gostaram) ou a carinha triste (não gostaram).
Neste estudo foram utilizados diversos instrumentos (guiões didáticos, filme, música,
cartolina, fantoche de mão, livro e jogos didáticos) e técnicas (desenho e pintura) para a recolha
de dados.

3.7. Desenvolvimento e resultados da Intervenção Pedagógica
Esta intervenção pedagógico-didática seguiu uma sequência de exploração constituída por
5 sessões que decorreram de acordo com o seguinte cronograma (Quadro 8):
Quadro 8 – Sequência das atividades desenvolvidas

1.ª

sessão Leitura de uma história sobre a poluição da água. Identificação de imagens:

(19/05/2017) uma com o rio poluído e outra de um rio sem vestígios de poluição. Registo no
guião didático (apêndice n.º 19) das conceções de rio poluído.
2.ª

sessão Visualização e audição de uma música sobre a reciclagem. Diálogo interativo

26/05/2017

sobre a tipologia e função dos ecopontos. Realização de um jogo de separação
de desperdícios/ lixo. Registo no guião didático (apêndice n.º 20) das conceções
das cores dos ecopontos e lixo comum.

3.ª sessão

Com recurso a um fantoche e a uma cartolina ilustrada foram apresentadas as

19/06/2017

espécies de fauna e de flora, existentes nos rios locais. Realização de um jogo
didático (jogo da memória). Registo no guião didático (apêndice n.º 21) das
conceções das espécies animais e vegetais.

4.ª sessão

Observação da fauna, flora, sinais de poluição ao longo da caminhada pelo

23/06/2017

parque da cidade – Parque Urbano do Rio Diz. Realização de um piquenique
seguido de jogos didáticos sobre: a separação do lixo e as espécies de fauna e
de flora.

5.ª sessão

Visualização de um vídeo da história “O belo riozinho”, de Elisabete Trigo,

27/06/2017

com duração de 3 minutos sobre a poluição da água. Entrega das medalhas
“Amigo(a) do Ambiente”. Registo no guião didático (apêndice n.º 22) das
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conceções de rio poluído, dos desperdícios/lixo colocados nos ecopontos e das
espécies animais e vegetais observadas na AOL.
Fonte: própria

As atividades realizadas nas sessões 1, 2 e 3 visaram preparar a atividade de OL no Parque
Urbano do Rio Diz.
De seguida, descreve-se a exploração didática seguida para cada uma dessas atividades.
É importante mencionar que durante as atividades realizadas o diálogo foi constante,
facilitando a perceção das conceções prévias das crianças, ao educador, e as aprendizagens.

a) 1.ª sessão – Na sala de atividades
Objetivos
•

Conhecer o significado de poluição da água;

•

Conhecer poluentes da água;

•

Identificar práticas de preservação da água;

•

Promover o respeito pela natureza;

•

Fomentar a preservação da água na natureza;

•

Estimular atitudes pró-ambiente;

•

Desenvolver a consciencialização para a preservação do ambiente e dos recursos
naturais;

•

Incentivar hábitos de proteção ambiental.

Desenvolvimento da atividade
A sessão iniciou-se com a leitura da história “A Iara e a poluição das águas”, de Samuel
Branco (2002). Durante a leitura as crianças estavam dispostas em U (figura n. º35), permitindo
que todas visualizassem as imagens da história. Todas as crianças escutaram a história
atentamente.
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Figura n.º 35 - Leitura da história " A Iara e a poluição das águas".
Fonte: própria

Seguiu-se um diálogo com as crianças, procurando-se perceber se tinham entendido a
mensagem principal da história – “Não poluas os rios, pois neles moram seres vivos que acabarão
por morrer”. Assim, foram colocadas algumas perguntas: “Porque é que a Iara estava triste?”;
“Porque é que os peixes estavam doentes?”; “A água do rio estava limpa e cheirava bem?”; “As
rodas e as garrafas de plástico devem ser colocadas no rio?”; “Porque é que a água do rio estava
tão escura?”, entre outras. De seguida foram mostradas duas imagens – Jogo das diferenças (figura n.º 36). As crianças tinham que indicar qual a imagem que correspondia ao rio poluído e
justificar a sua escolha.

Figura n.º 36 - Visualização das imagens (rio limpo e rio poluído).
Fonte: própria

De modo a facilitar a aprendizagem do significado de poluição foi explicado, às crianças,
que um rio está poluído quando ele está sujo, quando nele estão objetos como garrafas, latas,
papéis, pneus, entre outros.
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Verificação das aprendizagens
Após o jogo das diferenças (rio poluído e rio limpo) as crianças foram motivadas a desenhar
o que era para si um rio poluído e a avaliar a atividade. A título explícito apresentam-se registos
de duas crianças sobre a conceção de rio poluído (figura n.º 37):

Figura n.º 37 - Desenho de um rio poluído e avaliação das atividades pela
criança.
Fonte: própria

Ambas as crianças mostram ter compreendido o que é um rio poluído. Na explicação que
deram para o seu registo disseram que:

•

Criança X (imagem da esquerda): a cor castanha é porque o rio está poluído com os
objetos poluentes (garrafas de plástico) que pintou a azul.

•

Criança Y (imagem da direita): a cor rosa-seco corresponde ao rio poluído e as cores
preta, azul e vermelho-vinho correspondem aos objetos poluentes (rodas, garrafas de
plástico, etc.).
Ambas assinalaram a “gotinha feliz” com o significado de terem gostada de realizar a

atividade.
Os registos obtidos neste guião foram semelhantes aos apresentados na imagem.

b) 2.ª sessão – Na sala de atividades
Objetivos
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•

Conhecer a função dos ecopontos;

•

Promover a utilização dos ecopontos;

•

Conhecer o significado de reciclagem de desperdícios/lixo;

•

Desenvolver atitudes responsáveis e de conservação do ambiente;

•

Incentivar hábitos de proteção ambiental;

•

Estimular atitudes pró-ambiente;

•

Identificar diversos materiais poluentes (metais, plásticos, papéis, vidro).

Desenvolvimento da atividade
A sessão começou com um diálogo sobre os conhecimentos e atividades realizadas na
sessão anterior. De seguida as crianças visualizaram e escutaram atentamente uma música sobre
reciclagem – Vamos lá reciclar, de Gombby (RTP) (figura n.º 38).

Figura n.º 38 - Visualização e audição da música "Vamos lá reciclar".
Fonte: própria

Seguiu-se um diálogo sobre a mensagem contida na música. Pretendemos perceber se as
crianças já conheciam os ecopontos (azul, amarelo, verde e vermelho), bem como o material que
em cada um se deve colocar. Para tal, foram colocadas algumas perguntas às crianças como por
exemplo: “Sabem para que servem os ecopontos?”; “De que cor são os ecopontos que
conhecem?”; “O que colocamos no ecoponto azul? E no verde?”; “Onde devo colocar a palhinha
do sumo?”; “Qual o ecoponto onde coloco as pilhas?”; “Onde devo colocar a casca da banana?”,
entre outras. De forma, a perceber estas conceções realizou-se o jogo “Identificação e separação
dos desperdícios” (figura n.º 39).

94

Figura n.º 39 - Realização do jogo “Identificação e separação dos
desperdícios pelos ecopontos (reciclagem).
Fonte: própria

Neste jogo as crianças, sentadas em U, começavam por escolher um dos desperdícios,
dispostos à frente do grupo, depois mencionavam o tipo de material (vidro, plástico, metal, cartão,
etc.), o ecoponto a que pertencia e por fim colocavam o objeto no respetivo ecoponto.
Para além dos ecopontos foi mencionado o contentor do lixo comum (orgânico). As
crianças identificaram-no como o que tem a cor verde escura. Podemos assim constatar que as
crianças estão atentas ao meio que as envolve. Foi-lhes também transmitido que o lixo comum
pode ter outra cor (cinzenta).
Verificação das aprendizagens
Após o jogo da identificação e separação do material/desperdício/lixo as crianças foram
motivadas a pintar os diferentes tipos de ecopontos e lixo comum e a avaliar a atividade. Neste
guião as crianças tinham que pintar às imagens, contentores, com as respetivas cores dos
ecopontos (verde, azul, amarelo e vermelho) e do lixo comum (verde escuro).
A título explícito apresenta-se o registo de uma criança sobre os ecopontos (figura n.º 40):
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Figura n.º 40 - Pintura das imagens com as cores dos ecopontos
e do lixo comum e avaliação das atividades pela criança.
Fonte: própria

Como podemos observar, na imagem, a criança pintou as imagens com as cores dos
ecopontos (verde, vermelho, azul e amarelo) e lixo comum (verde escuro). Podemos observar que
a criança gostou de realizar as atividades, tendo rodeado a carinha feliz.
Após a análise dos guiões podemos constatar que todas as crianças aprenderam a identificar
as cores dos ecopontos e gostaram das atividades.

c) 3.ª sessão – Na sala de atividades
Objetivos
•

Desenvolver o respeito pela natureza e pelos seres que nela habitam;

•

Conhecer os seres vivos (fauna e flora) presentes nos rios locais (Mondego e Diz);

•

Fomentar a entreajuda;

•

Estimular atitudes pró-ambiente.
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Desenvolvimento da atividade
A sessão iniciou-se com um diálogo sobre as sessões anteriores, mencionando algumas
partes da história e os ecopontos. Seguiu-se a apresentação do fantoche de mão, ao qual chamamos
João. Através do fantoche foram realizadas algumas perguntas às crianças sobre a fauna e flora,
tais como: “Já viram algum rio?”; “Sabem o que podemos encontrar nos rios?”; “Conhecem o
nome de algum animal que viva no rio?”; “Sabem o nome de alguma árvore que se encontre perto
dos rios?”, entre outras. Com o fantoche foram apresentadas as diferentes espécies animais e
vegetais, presentes nos rios locais, ilustradas numa cartolina (figura n.º 41). Durante a
apresentação fizeram-se algumas perguntas: “Sabem como se chama este peixe?”; “A enguia faz
vos lembrar algum outro animal?”; “Conhecem algum destes animais?”; “Já viram algumas destas
árvores?”, entre outras.

Figura n.º 41 - Cartolina com imagens da fauna e flora presentes nos rios
locais.
Fonte: própria

Durante a apresentação as crianças permaneciam sentadas em formato U, possibilitando a
visualização das imagens por todas. Seguiu-se a realização do “Jogo da memória” (figura n.º 42).
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Figura n.º 42 - Realização do “Jogo da memória” sobre a fauna e flora.
Fonte: própria

As cartas deste jogo tinham como ilustração as imagens da fauna e flora, que as crianças
tinham que identificar e encontrar o par, desenvolvendo a memorização e a concentração. O jogo
foi realizado em conjunto, permitindo a entreajuda.
Verificação das aprendizagens
Concluído o jogo dos pares as crianças foram motivadas a rodear as espécies animais e
vegetais e a avaliar a atividade. A título explícito apresenta-se o registo das conceções de uma
criança relativamente a fauna e flora existentes nos rios locais (figura n.º 43):

Figura n.º 43 - Identificação dos animais e árvores presentes nos rios
locais e avaliação das atividades pela criança.
Fonte: própria
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Como podemos constatar a criança não demonstrou grande dificuldade em rodear as
imagens corretas. A mesma avaliou a atividade rodeando a carinha feliz, demonstrando que
gostou das atividades.
A nível geral pode-se verificar que as crianças reconhecem as espécies de fauna e flora
apresentadas nas atividades anteriores e que gostaram de realizar as atividades desta sessão.

d) 4.ª sessão – Saída ao Parque Urbano do Rio Diz
Objetivos
•

Promover o respeito pela natureza;

•

Promover o gosto pela natureza;

•

Fomentar a preservação do meio ambiente;

•

Desenvolver a consciencialização para a preservação do ambiente e dos recursos
naturais;

•

Fomentar o respeito pela natureza e pelos seres que nela habitam (fauna e flora);

•

Desenvolver atividades com vista à consciencialização das atitudes e ações das
crianças para com o meio ambiente;

•

Incentivar práticas de proteção ambiental;

•

Estimular atitudes pró-ambiente;

•

Promover a atividade física (caminhada);

•

Identificar diversos materiais poluentes (metais, plásticos, papéis, vidro);

•

Promover atitudes de reciclagem;

•

Desenvolver a capacidade de descoberta;

•

Permitir o contacto com seres vivos (plantas e animais);

•

Promover o diálogo (partilhas de descobertas e experiências);

•

Descobrir o meio próximo ao jardim-de-infância;

•

Estimular o convívio;

•

Respeitar as opiniões dos outros;

•

Fomentar a entreajuda.

Desenvolvimento da atividade de OL
Esta atividade realizou-se no Parque Urbano do Rio Diz, na cidade da Guarda. Para a
realização da atividade foi necessária autorização do agrupamento ao qual pertence o jardim-deinfância e transporte para a deslocação do grupo. Estes foram efetuados pela educadora do grupo.
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Para a realização da atividade foi necessária também a presença da educadora e da auxiliar
educativa.
A atividade iniciou-se com uma caminhada pelo parque. Durante a caminhada foram feitas
diversas paragens para que todo o grupo conseguisse observar e identificar as diferentes espécies
da fauna e flora (figura n.º 44) e os objetos que poluíam o rio. O diálogo foi constante durante
todo o percurso.

Figura n.º 44 - Caminhada pelo Parque Urbano do Rio Diz. Observação
de uma espécie de árvore.
Fonte: própria

De seguida, realizou-se um piquenique (figura n.º 45) com as crianças, promovendo-se o
convívio. Após o lanche realizou-se um diálogo sobre a caminhada, referindo-se os aspetos
observados (fauna, flora e poluição da água). Durante o diálogo foram colocadas algumas
questões às crianças, como por exemplo: “Que espécie animal vimos no rio?”; “Como se chama
a árvore que estivemos a observar?”; “No rio há poluentes?”; “Que objetos poluentes vimos na
água do rio?”; “Em que ecoponto deveriam ser colocados esses objetos?”, entre outras.
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Figura n.º 45 - Realização de um piquenique.
Fonte: própria

Seguiu-se a realização de diversos jogos didáticos:
•

“Jogo do silêncio e concentração” – neste jogo as crianças foram motivadas a
fecharem os olhos (figura n.º 46), por breves minutos, e a escutarem os sons/ruídos
do meio envolvente. De seguida promoveu-se a partilha dos sons/ruídos escutados.

Figura n.º 46 - Realização do “Jogo do silêncio e concentração”.
Fonte: própria
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•

“Jogo de identificação e separação dos desperdícios” - neste jogo, as crianças
começavam por retirar um objeto do saco, identificando o material do mesmo
(figura n.º 47).

Figura n.º 47 - Realização do “Jogo de identificação e separação dos
desperdícios”.
Fonte: própria

De seguida, a mesma escondia o objeto para que outras duas crianças (escolhidas
pela criança) o procurassem e o colocassem no respetivo ecoponto. Antes destas
colocarem o objeto no ecoponto, o grupo era questionado quanto ao tipo de
material e ao ecoponto a que o mesmo pertencia, promovendo-se a troca de ideias
e a partilha de opiniões. Enquanto a criança escondia o objeto as restantes
crianças permaneciam com os olhos fechados (figura n.º 48).
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Figura n.º 48 - Crianças com os olhos fechados - jogo da identificação e
separação dos desperdícios.
Fonte: própria

•

“Jogo dos pares” – neste jogo as crianças começavam por observar diferentes cartas
ilustradas com imagens da fauna e flora. De seguida, as mesmas iam sendo
colocadas sobre a toalha de piquenique, calmamente. As crianças no decorrer do
jogo permaneceram quietas e bastante concentradas. Tal deveu-se ao facto de o
objetivo do jogo ser levantar o dedo quando duas cartas iguais estavam sobre a
toalha de piquenique. O primeiro a levantar o dedo ganhava o respetivo par,
mencionando o nome do animal ou árvore ilustrado na carta.

Terminadas as atividades foi dado tempo as crianças para brincarem e explorarem o espaço
envolvente.

e) 5.ª sessão – Na sala de atividades
Objetivos
•

Consolidar os conhecimentos sobre: poluentes da água, poluição da água; tipologia e
função dos ecopontos; fauna e flora do parque da cidade;

•

Consciencializar sobre a relevância das atitudes de cada um para com o meio ambiente.
Desenvolvimento da atividade
Esta sessão iniciou-se com um diálogo sobre a atividade de OL, realizada no Parque do Rio

Diz, da cidade da Guarda. Seguiu-se a visualização de um pequeno vídeo “O Belo Riozinho”, de
Elisabete Trigo (1982), com o intuito de consolidar os conhecimentos relacionados com os
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conteúdos abordados nas sessões anteriores e constatar as aprendizagens adquiridas pelas
crianças. Posteriormente, procedeu-se à entrega de medalhas “Amigo(a) do Ambiente” (figura n.
º49) às crianças, com a finalidade de os incentivar a realizar atitudes pró-ambientais no presente
e no futuro.

Figura n.º 49 - Medalhas "Amigo(a) do Ambiente!".
Fonte: própria

Verificação das aprendizagens:
Após a entrega das medalhas às crianças, estas foram motivadas a realizar os exercícios,
presentes no guião didático. A título explícito apresenta-se o registo das conceções de uma criança
dos conteúdos abordados ao longo das sessões (figura n.º 50 e n.º 51):

104

Figura n.º 50 - Rodear a imagem do rio poluído e ligar os objetos ao
ecoponto correto.
Fonte: própria

Figura n.º 51 – Identificação das espécies observadas na AOL,
assinaladas com X e avaliação das atividades pela crianças.
Fonte: Própria
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Este guião didático permitiu não só avaliar a atividade do dia, como também a atividade
em contexto OL.
No ponto 1, deste guião, as crianças tinham que rodear a imagem que representava um rio
poluído. Como podemos observar a criança não demonstrou grande dificuldade em rodear a
imagem correta (imagem da esquerda), constatando-se que sabia identificar o rio que está poluído.
No ponto 2, as crianças tinham a tarefa de ligar o material ao respetivo ecoponto/contentor. A
criança neste ponto teve o cuidado de utilizar um lápis da cor do ecoponto para ligar o material
que lhe pertencia. No ponto 3, as crianças tinham a tarefa de assinalar com um X as espécies
animais e vegetais que viram durante a atividade de OL. Como se pode constatar a criança
assinalou as imagens corretas, a rela e o choupo-branco. No ponto 4, as crianças tinham que
avaliar as atividades, rodeando a carinha feliz se gostaram e a carinha triste se não gostaram. A
criança rodeou a carinha feliz, demonstrando ter gostado das atividades.
Os resultados das restantes crianças são semelhantes ao apresentado nas figuras n.º 50 e n.º
51.

3.8. Considerações Finais
A intervenção pedagógico-didática que se estruturou e desenvolveu pretendeu fomentar
nas crianças atitudes pró-ambiente, capacitando-as de uma consciencialização crítica para com as
práticas em relação ao meio ambiente.
Ao longo das 5 sessões (práticas pedagógico-didática) pode-se observar não só uma grande
preocupação das crianças para com o assunto abordado, como também foi notória a aquisição dos
conhecimentos, evidenciada pela constante participação das crianças durante as atividades, bem
como pelos registos efetuados nos guiões didáticos. Foi também possível verificar que as crianças
em ambiente outdoor estavam durante mais tempo interessadas e concentradas, originando uma
maior participação e empenho. Esta constatação alicerça-se no seguinte: as atividades e a
realização dos jogos didáticos, anteriormente realizados na sala, decorreu mais facilmente, de
forma mais divertida, mais feliz e mais motivadora para as crianças.
As atividades desenvolvidas abordaram conteúdos como: a poluição da água, a reciclagem
e as espécies animais e vegetais presentes nos rios locais. Estas atividades promoveram a reflexão
e a consciencialização das crianças para com os problemas ambientais e as formas de preservação
e conservação do meio ambiente.
Este estudo permitiu evidenciar que a aprendizagem em ambiente outdoor, com jogos
didáticos, apresenta potencialidades no desenvolvimento de atitudes pró ambientais.
O jardim-de-infância pode promover atividades que incentivem a participação ativa e
protetora da criança para com a Natureza. O educador deve assim desenvolver atividades em
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diferentes contextos (outdoor e indoor), dando primazia ao outdoor, pois, este permite a
observação e o contacto com a realidade do meio e seus problemas ambientais. Neste sentido, o
mesmo deve ter formação específica e continua nesta área, de forma, a poder ensinar, com
conhecimento e segurança, as problemáticas da atualidade.
Ensinar sobre ambiente é promover nas crianças valores para a cidadania, competências
essenciais para a resolução de problemas ambientais, formar cidadãos responsáveis e
consciencializar para a preservação da Natureza e dos seus recursos naturais.
A EA encontra-se assim relacionada com o Outdoor Learning, na medida em que o OL
possibilita a observação, a exploração e a reflexão dos problemas existentes quer na comunidade
em que a criança se encontra inserida, quer a nível mais global - no Planeta Terra.
As conceções prévias das crianças foram muito valorizadas, sendo constantemente,
promovido o diálogo, o que permitiu às crianças exporem as suas ideias e assim, ajustar-se a
exploração dos conteúdos.
A escolha da metodologia de IA constitui “(…) um processo dinâmico, interactivo e aberto
aos emergentes e necessários reajustes, provenientes da análise das circunstâncias e dos
fenómenos em estudo” (Esteves, 2008, p. 82) . A estruturação da sequência de atividades da prépreparação da atividade de OL e as atividades de OL significou uma constante interação entre
investigação-ação-reflexão.
Em conclusão os resultados evidenciam que estas crianças desenvolveram, com esta
intervenção, atitudes que consideramos pró-ambientais. Com intervenções deste âmbito fica a
convicção que estas crianças podem vir a ser cidadãos responsáveis, críticos e ativos, com vista à
proteção da natureza, bem como contribuir para a resolução dos problemas ambientais.
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Conclusão

O presente relatório é fruto de um longo percurso académico na Escola Superior de
Educação, Comunicação e Desporto do Instituto Politécnico da Guarda, bem como das PES I e II
desenvolvidas.
Os estágios realizados no âmbito da PES, tratados neste documento, constituíram-se um
passo importante para a nossa vida profissional, como futuros docentes, tendo complementado a
formação teórico-prática adquirida durante o percurso académico. Com estes estágios
desenvolvemos diversas capacidades, no que respeita ao processo de ensino-aprendizagem,
nomeadamente: observar, planificar, adaptar, aplicar e refletir acerca das metodologias de ensinoaprendizagem para os diferentes níveis de ensino (Pré-Escolar e 1.º CEB).
As PES dotaram-nos de competências essenciais para o exercício da função de
educador/professor. O educador/professor deve ter a capacidade de identificar problemas, refletir
sobre os mesmos e arranjar soluções através da investigação para a sua resolução. Dotou-nos da
consciência de que para ensinar é necessário saber e dominar o conteúdo que estamos a ensinar,
exigindo da parte do educador/docente constante formação.
No que concerne à investigação desenvolvida “Atividades de Outdoor Learning na
Educação Pré-Escolar – potencialidades na promoção de atitudes pró-ambiente”, esta demonstrou
que a realização de atividades de OL potencia nas crianças, em idade pré-escolar, aprendizagens
significativas em relação às atitudes amigas da natureza.
Tal como refere Martins (2009) a Educação Pré-Escolar “constitui, actualmente, para além
de um contexto privilegiado de socialização, um espaço formal de desenvolvimento onde a
criança pode interagir com situações e vivências do seu quotidiano, facilitadoras de
aprendizagens” (p. 7).
O educador deve procurar as situações e vivências do quotidiano da criança, para explorar
os mais diversos temas. Para tal, deve proporcionar diversas atividades quer na sala de atividades,
quer no exterior, que permitam à criança explorar, observar, descobrir e refletir sobre o meio
envolvente. Neste âmbito, o educador deve optar por realizar atividades em contexto outdoor,
colocando a criança em contacto com o meio ambiente, com os seres vivos que nela habitam, com
os problemas que o mesmo apresenta e com os diferentes recursos naturais que o mesmo oferece.
Desta forma, o educador pode desenvolver na criança: atitudes de preservação e conservação do
meio ambiente e dos recursos naturais; conhecimentos fundamentais para a resolução de
problemas ambientais ou prevenção dos mesmos e valores de cuidado e respeito pelo meio
ambiente que o envolve.
Reconhecemos que a área da EA promove nas crianças valores e práticas de
sustentabilidade, garantindo assim o futuro das próximas gerações.
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Em suma, após a realização deste relatório, constatamos que ser educador ou professor é
mais do que ensinar, é acima de tudo uma arte que só se consegue alcançar com muita dedicação,
vontade e esforço. Ser educador ou professor é uma profissão muito compensadora, pois quando
a mesma é executada com dedicação os resultados são sempre compensadores. A satisfação que
sentiremos ao ver as crianças a crescer com conhecimentos, valores e atitudes responsáveis e
críticas compensará todo o trabalho e dedicação. Por isso, ser professor “não é apenas uma
ciência, é também uma arte que pressupõe amor, dedicação, entusiasmo, alegria, vida. Ser
professor é ajudar o educando a crescer, a desenvolver-se, a sair de si mesmo de um modo global,
harmónico e progressivo (…)” (Alarcão & Tavares, 2007, p. 132).
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