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Resumo  

 

Este documento é uma pequena síntese do estágio curricular realizado na Instituição, Obra 

de Santa Zita, na Guarda entre o dia 27 de fevereiro e o 29 de junho de 2018, no âmbito 

do Curso Técnico Superior Profissional em Acompanhamento de Crianças e Jovens da 

ESECD.  

Aqui, podemos encontrar todas as atividades realizadas na instituição e todo o trabalho 

desenvolvido com as crianças.  

As atividades têm por base, principalmente, as 4 expressões (Expressão Musical, 

Expressão Dramática, Expressão Plástica e Expressão Físico-motora), mas também têm 

como suporte tudo aquilo que aprendemos ao longo do curso.  

Por último, podemos também encontrar os planos semanais e algumas informações sobre 

a instituição, nomeadamente o seu funcionamento e estrutura.   
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Introdução  

 

O meu estágio decorreu na Instituição Obra de Santa Zita na Guarda. No início do 

estágio, em conjunto com a coordenadora e a tutora na instituição, foi-me proposto que 

experimentasse todas as valências. Essa opção prendeu-se com o facto de, futuramente, 

poder escolher a valência na qual pretendia permanecer até ao final do estágio, apesar de 

estar a colaborar com a na equipa do Centro de Atividades e Tempos Livres (CATL). 

Assim, nas duas primeiras semanas, pude estar em contacto com as crianças da creche 

(incluindo o berçário), a seguir, com as crianças do pré-escolar, sendo que também 

participava na rotina do CATL. Depois desta fase, decidi ficar no Berçário, sendo que 

sempre que a instituição necessitava da minha colaboração em outra área, trocava, isto 

aconteceu nomeadamente nas férias da páscoa.  

O horário diário definido ficou, das 8:30h às 18h, com pausa das 15h às 16h, 

apesar que durante o estágio o horário, por vezes, mudou ligeiramente.  

O presente relatório, encontra-se organizado em 3 capítulos que correspondem à 

caracterização da instituição, ao enquadramento teórico e à descrição das atividades 

desenvolvidas em contexto de estágio, respetivamente.  

O primeiro capítulo, corresponde à caracterização da instituição, aborda um pouco 

a sua história. Este capítulo refere também a localização geográfica, algumas referências 

sobre a cidade da Guarda, o público-alvo da instituição, a sua missão e valores, os seus 

objetivos e a sua estrutura.  

O segundo capítulo, refere-se ao enquadramento teórico, em que se aborda o 

conceito de primeira, segunda e terceira infâncias, as competências de um Técnico de 

Acompanhamento de Crianças e Jovens, a importância das quatro expressões (Expressão 

Musical, Expressão Dramática, Expressão Plástica e Expressão Físico-motora) referindo, 

igualmente, alguns conceitos relacionados com as Necessidades Educativas Especiais.  

No terceiro, e último, capítulo são descritas todas as atividades nas quais participei, 

incluindo as festividades da instituição e as atividades sugeridas e desenvolvidas por mim.  

Em conclusão, este relatório é o resultado de quatro meses de trabalho, 

aprendizagem, partilha e companheirismo que me fizeram adquirir novas técnicas de 

trabalho, ganhar alguma experiência e conviver com vários públicos diferentes. 
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Caracterização da Instituição 
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1. Nota introdutória 

  

No capítulo I descreve-se um pouco da instituição que me acolheu neste estágio 

curricular.  

A par disso, será abordada a caracterização da cidade da Guarda e, posteriormente, a 

caracterização da instituição. Nessa descrição irão ser abordados alguns aspetos 

importantes, tais como, informações acerca da instituição, os seus objetivos e valores, a 

caracterização do seu público-alvo, a estrutura física, entre outros. 

 

1.1 Cidade da Guarda 

A cidade da Guarda (figura 1) foi fundada em 1199, século XII por D. Sancho I. É a 

cidade mais alta de Portugal com 1056m de altitude e faz parte da zona da Serra da Estrela, 

na região centro, sendo também a capital de distrito.   

 

 

Figura 1 - Cidade da Guarda 

(http://crescemosjuntos.aeaag.pt/wp/?attachment_id=650) 

 

 

http://crescemosjuntos.aeaag.pt/wp/?attachment_id=650
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É conhecida como a cidade dos 5 F’s, Farta, Forte, Fria, Fiel e Formosa e o seu doce 

típico é o famoso D. Sancho.    

O seu monumento de maior destaque é a Sé Catedral. No entanto, é também de destacar 

a rota dos 20 castelos que se podem visitar por todo o distrito e que têm uma riqueza 

imensa na história do país, bem como a sua gastronomia, uma vez que a sua localização 

e clima reúnem as condições perfeitas para secar o fumeiro e produzir o famoso queijo da 

serra, um dos melhores do país.   

O seu clima é tipicamente frio e puro devido à zona montanhosa em que se insere e até o 

seu ar foi considerado como salubre e puro, tendo por isso sido distinguido, em 2002, 

pela Federação Europeia do Bio climatismo. Toda a região é granítica e a nível 

arqueológico é bastante rica em locais preservados onde se podem ver gravuras, 

construções romanas, etc.   

De entre outras obras, destaca-se o Teatro Municipal da Guarda (TMG) que recebe vários 

artistas nacionais e internacionais todos os anos e possui uma sala de espetáculos com 

uma das melhores acústicas do país1. 

 

1.2  Obra de Santa Zita 

A Obra de Santa Zita2 (figura 2) foi fundada em 1931, na Cidade da Guarda, alargando-

se posteriormente a todo o território nacional.  

 

                                                 

1 As informações acerca da cidade da Guarda foram adaptadas do site http://www.portugal-

live.net/P/places/guarda.html , consultado a 23/04/2018 

2 As informações acerca da Obra de Santa Zita foram adaptadas de http://www.osz.pt/ 02/04/2018 

http://www.portugal-live.net/P/places/guarda.html
http://www.portugal-live.net/P/places/guarda.html
http://www.osz.pt/


15 

 

 

Figura 2 - Instituição, Obra de Santa Zita- Guarda  

Fonte própria. 

 

Foi Fundada por Joaquim Alves Brás e tem a sua sede geral em Lisboa desde 1944. 

Esta instituição nasceu para responder a um grave problema ocorrido nos anos 30, o êxodo 

de um elevado número de jovens e adolescentes, em busca de um trabalho, quase sempre 

precário e sem proteção legal, em condições e ambientes, a maior parte, degradantes. 

Deste modo, a Obra, foi criada para uma “classe” totalmente desprotegida e carenciada, 

o único “Albergue” de Assistência, para a Escolaridade básica, a Educação e 

Desenvolvimento Humano, o Centro Formação Profissional, o único Centro de Profilaxia 

e Saúde e o espaço privilegiado de Cultura, Recreio, Convívio e de Integração Social e 

Familiar. 

A partir dos anos 70, desenvolveu outros Serviços de Apoio à Família, nas áreas da 

Infância, através da implementação de Creches, Pré-Escolar, Atividades de Tempos 

Livres, Centro de Acolhimento, acolhimento e formação de jovens e adultos e com a 

criação de Residências, Centros de Dia, e Serviço de Apoio Domiciliário.  A Obra de 

Santa Zita, de natureza associativa, não só exerce a Solidariedade em benefício dos mais 

carenciados, como procura também despertar para a Solidariedade, fazendo angariação 

de fundos e também disponibilizando os mais diversos cuidados a todos aqueles que vai 

abrangendo na sua ação. 
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1.3 Missão e Valores  

A Obra de Santa Zita3 tem como missão a promoção e dignidade da pessoa, o cuidado e 

a formação de agentes de transformação social, nomeadamente na área familiar. Organiza 

um conjunto de ações sociais com vista ao desenvolvimento e progresso da solidariedade, 

e da prevenção, integradas na formação que promove nas várias dimensões (humana, 

social, espiritual, académica, familiar e cultural). 

Neste âmbito, a Obra de Santa Zita assume como valores estruturantes da sua missão a 

responsabilidade, a transparência, a dedicação, a solidariedade, a criatividade, a 

prevenção e a cidadania: 

i. Responsabilidade - pela orientação de todos os projetos e ações a que se propõe, 

entre outras que lhe são confiadas. 

ii. Transparência - na gestão das suas intervenções, otimização dos seus recursos e 

divulgação dos seus resultados. 

iii. Dedicação - de toda uma equipa que trabalha diariamente para ultrapassar 

dificuldades, coordenar esforços e criar estruturas que permitem apoiar, melhorar 

a vida de todos aqueles que beneficiam das ações da Obra. 

iv. Inovação - definir como prioridade a intervenção nas áreas da solidariedade social 

e na readaptação dos espaços habitacionais, permitindo-lhe prestar serviços de 

excelência a todos os seus utentes. 

v. Solidariedade - desenvolver o espírito solidário, que, de algum modo envolva a 

partilha de saberes, conhecimentos e de bens materiais e que se assume como um 

valor fundamental. 

vi. Criatividade - tornar as diversas ações e projetos em curso, adequados e 

próximos aos desejos, interesses, expectativas, necessidades e experiências dos 

seus beneficiários. 

vii. Prevenção - Qualificar serviços, nas diversas áreas, formando e qualificando os 

técnicos e voluntários, de forma a melhorar as respostas existentes e antecipar 

novas intervenções que respondam às necessidades do meio envolvente, com o 

intuito de prevenir eventuais flagelos sociais e humanos. 

                                                 

3 As informações acerca da Obra de Santa Zita foram adaptadas de http://www.osz.pt/ 02/04/2018 

http://www.osz.pt/
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viii. Cidadania - Proporcionar a todos os intervenientes da ação o conhecimento da 

aprendizagem do saber ser, saber fazer, “saber” viver com os outros, contribuindo 

para que cada ser humano seja protagonista duma cidadania mais participativa e 

ativa. 

ix. Igualdade: a Obra promove a igualdade entre a população, independentemente 

do estado, raça, religião ou etnia. 

 

O cumprimento da missão, visão e valores da Obra de Santa Zita, constituem o propósito 

que norteia a atividade de todos os intervenientes, mas também orientar a sua postura 

diária e motiva o seu desempenho. 

 

1.4 Estrutura Física 

A Obra de Santa Zita é uma construção dos anos 50, tendo sido, ao longo dos anos, alvo 

de várias obras de conservação, remodelação, adaptação e segurança, de modo a torná-la 

mais útil e funcional e, sobretudo, mais segura e confortável para o bem-estar dos seus 

utentes. 

A Obra de Santa Zita na Guarda tem a sua atividade principal voltada para a infância e 

juventude, desenvolvendo a sua ação nas respostas sociais de Creche, Pré-escolar e 

CATL.  

O edifício é composto por quatro pisos:  

i. Rés-do-chão, onde podemos encontrar a receção (figura 4), o salão 

polivalente (figura 4), quatro salas de atividades, equipadas com os 

equipamento e material didático-pedagógico adequado às respetivas 

idades das crianças, rouparia e lavandaria geral, e casas de banho, tanto 

para as crianças como também para os adultos (funcionários da 

instituição). 
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Figura 3 - Salão polivalente 

Fonte própria 

ii. No primeiro piso, encontra-se a creche, os gabinetes administrativos da 

instituição, uma sala polivalente (figura 4). Este local é onde as crianças 

se reúnem para o prolongamento, é equipada com o canto da leitura, a casa 

das bonecas, o espaço de construção e, ainda mesas para atividades. Existe 

também a cozinha e respetivos anexos, o refeitório, para as crianças e a 

sala de apoio individualizado, composto por quatro espaços, utilizados 

pelas funcionárias e cooperadoras da instituição e, ainda, um terraço 

equipado com baloiços paras as crianças. 

 

 

Figura 4 - Sala de Acolhimento / polivalente 

Fonte própria 
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iii. No segundo piso, encontra-se a sala das funcionárias, com os respetivos 

cacifos, salas de arrumações, quartos para as residentes da instituição, e 

sendo também nesse piso que funcionam as duas salas do pré-escolar. 

iv. No terceiro piso, está localizada a capela (figura 5), bem como as salas de 

arrumação; 

 

Figura 5 – Capela  

Fonte própria 

 

v. Espaço exterior, existem dois espaços, o que está no segundo piso, onde 

há baloiços (figura 6) e o espaço do rés-do-chão. Estes são espaços 

destinados às crianças, mas que deles podem usufruir apenas durante o 

bom tempo. Também existe um quintal com espaços verdes, incluindo 

algumas plantações hortícolas. 

 

Figura 6 - Espaço exterior, equipado  

Fonte própria 
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1.5  Valências 

São várias as valências em que a instituição atua apresentando-as de seguida: 

 

1.5.1 Creche 

Esta valência presta um conjunto de serviços e atividades, adequado às necessidades da 

criança, de acordo com as suas capacidades e competências (figura 13), nomeadamente: 

 Nutrição e alimentação adequadas, à idade da criança; 

 Cuidados de higiene pessoal; 

 Atividades pedagógicas, lúdicas e de motricidade, em função da idade e 

necessidades específicas das crianças. 

 

Atualmente a área em questão, tem cinquenta crianças, distribuídas em quatro salas. E 

está distribuída em quatro salas: 

 Sala da Joaninhas (figura 7) – é uma sala que recebe crianças, desde o segundo 

mês de vida até ao primeiro ano de idade. Esta sala dispõe de alguns espaços e 

brinquedos, adequados, ao desenvolvimento da criança, tais como, um espaço 

junto a um espelho, onde as crianças podem ficar de pé. Usufrui também, de uma 

copa, um fraldário e um dormitório; 

 

Figura 7- Sala das Joaninhas 

Fonte própria 
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 Sala dos Peixinhos (figura 8) – é uma sala que acolhe crianças com um ano de 

idade, nomeadamente crianças que já desenvolveram a parte motora, ou seja, já 

sabem andar. Esta sala dispõe de um espaço amplo, com algumas áreas, como por 

exemplo o espaço da leitura, junto ao colchão. Dispõe também de um fraldário, 

devidamente equipado para as crianças. 

 

Figura 8- Sala dos Peixinhos 

Fonte própria 

 Sala dos Pintainhos (figura 9) – é a sala que acolhe as crianças de dois anos, 

dispõe de espaço amplo, com o espaço da casa de bonecas, o tapete dos carrinhos 

e a mesa da criatividade. Possui, um fraldário, adequado á idade destas crianças; 

 

Figura 9- Sala dos Pintainhos 

Fonte própria 
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 Sala das Abelhinhas (figura 10) – esta sala acolhe crianças com um ano, 

nomeadamente crianças vindas do berçário, ou seja, ainda não andam. Dispõe de 

alguns espaços, tais como, o canto da história e um colchão onde as crianças 

podem ficar em pé. Possui um fraldário e de um móvel para confecionar a 

alimentação das crianças, já que as refeições são dadas na sala. 

 

 

Figura 10- Sala das Abelhinhas 

Fonte própria 

 

1.5.2 Pré-escolar 

Esta valência pretende promover o desenvolvimento pessoal e social da criança com base 

em experiências de vida, numa perspetiva de educação para a cidadania, tentando assim 

preparar a criança para a mudança, do pré-escolar para o ensino básico. A educação pré-

escolar tem por objetivos: 

 Fomentar a inserção da criança em grupos sociais diversos, favorecendo uma 

progressiva consciência do seu papel como membro da sociedade; 

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

da aprendizagem; 

 Estimular o desenvolvimento de cada criança, no respeito pelas suas 

características individuais, incutindo comportamentos que promovam a sua 

aprendizagem; 
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 Despertar a curiosidade e o pensamento crítico; 

 Proporcionar condições de bem-estar e de segurança; 

 Prevenir qualquer inadaptação, deficiência ou situação de risco, assegurando o 

encaminhamento mais adequado; 

 Facilitar a conciliação da vida familiar e profissional do agregado familiar; 

 Incutir hábitos de higiene e de defesa da saúde4. 

 

Nesta valência, atualmente, estão trinta e sete crianças, distribuídas pelas duas salas. Em 

cada uma encontra-se uma educadora e uma auxiliar. Em ambos as salas, estão inseridas 

crianças dos três aos cinco anos de idade. 

 

 Sala dos Patinhos (figura 11) – esta sala dispõe de um espaço amplo, dividido em 

várias áreas, o cantinho da casa de bonecas, o circuito de carros, o canto dos legos 

e, ainda possui mesas de trabalho, para a realização de atividades. 

 

 

Figura 11 - Sala dos Patinhos 

Fonte própria 

                                                 

4 A informação acerca do pré- escolar foi adaptada de http://www.osz.pt/guarda/valencias/pre-escolar/pre-

escolar:617  

http://www.osz.pt/guarda/valencias/pre-escolar/pre-escolar:617
http://www.osz.pt/guarda/valencias/pre-escolar/pre-escolar:617
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 Sala das Borboletas (figura 12) – esta sala dispõe de um espaço amplo, com uma 

casa de banho incutida. A sala está dividida em algumas áreas, como o cantinho 

da cozinha, a casa de bonecas, a oficina e o circuito de carros, possui ainda mesas 

de trabalho, para a realização de atividades. 

 

 

Figura 12 - Sala das Borboletas 

Fonte própria 

 

1.5.3 Centro de Atividades de Tempos Livres 

Esta valência tem como objetivo principal, assegurar o desenvolvimento de um conjunto 

de serviços: 

 Proporciona uma alimentação saudável qualitativa e quantitativamente adequada 

às respetivas idades, salvaguardando as situações que necessitem de alimentação 

especial, e abrangendo as refeições do almoço e lanche; 

 Elaborar o programa de acolhimento inicial; 

 Produzir o Plano de Desenvolvimento Individual; 

 Elaborar o Projeto Educativo, Pedagógico e Plano de Atividades 

sociopedagógicas; 

 Desenvolver atividades de animação socioeducativa, compatíveis com as 

diferentes idades das crianças; 
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 Promover o envolvimento e a celebração de parcerias com as estruturas da 

comunidade local a fim de garantir o exercício de cidadania e de participação das 

crianças na vida social; 

 Cultivar os valores, como: respeito, paciência, constância, prudência, civismo, 

responsabilidade, ordem, sinceridade, confiança, diálogo, tolerância, criatividade, 

cooperação, compaixão, generosidade, amizade, liberdade, justiça, paz e alegria; 

 Realizar atividades lúdico-pedagógicas, de integração e de desenvolvimento5. 

 

Atualmente, frequentam o CATL, setenta e duas crianças. Estas crianças são divididas 

em três grupos, com o objetivo de existir mais concentração, na hora da realização dos 

trabalhos de casa. No grupo I estão as crianças do primeiro ano, no grupo II estão as 

crianças do terceiro ano e no grupo III estão as crianças do segundo e o quarto ano.  

 

Esta valência encontra-se dividida em cinco salas, três destas, são salas de estudo para as 

crianças do CATL. As outras duas salas são para as aulas de Inglês do pré-escolar e para 

a catequese. As três salas de estudo são divididas por anos de escolaridade: 

 Sala do primeiro ano (figura 13);  

 

Figura 13- Sala de ATL das crianças do primeiro ano 

Fonte própria 

                                                 

5 A informação acerca do CATL foi adaptada de http://www.osz.pt/guarda/valencias/catl/centro-de-

atividades-de-tempos-livres:618  

http://www.osz.pt/guarda/valencias/catl/centro-de-atividades-de-tempos-livres:618
http://www.osz.pt/guarda/valencias/catl/centro-de-atividades-de-tempos-livres:618
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 Sala do terceiro ano (figura 14); 

 

Figura 14- Sala de ATL das crianças do terceiro ano 

Fonte própria 

 

 Sala do segundo e quarto ano (figura 15); 

 

Figura 15 - Sala de ATL das crianças do segundo e quarto ano 

Fonte própria 
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1.5.4 Outros Serviços  

A par dos descritos, a Obra de Santa Zita dispõe ainda de outros serviços, 

nomeadamente: 

 Acolhimento temporário a famílias ou pessoas individuais; 

 Peregrinações, celebrações, campanhas de solidariedade, passeios culturais, 

recreativos e convívios; 

 Catequese; 

 Parceria com Banco Alimentar contra a fome. 

 

1.6  Estrutura Administrativa 

No que respeita a estrutura administrativa ela encontra-se estruturada consoante o 

esquema seguinte: 

 

 

 

a) Tomada de decisão: 

A tomada de decisão está sujeita à dimensão do problema, se for um problema dentro da 

instituição, como por exemplo, em relação a funcionários ou às crianças, a tomada de 

Direção 
Nacional

Direção Local

Diretora 
Administrativa

Diretora 
técnica
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decisão é feita pelas duas diretoras internas da instituição, se for de uma dimensão maior, 

como por exemplo, problemas sujeitos à intervenção de forças policiais, aqui a tomada é 

feita pela instituição central, ou seja, pela sede.  

b) Pessoal Docente:  

Integram, sete educadores, estando uma está a realizar um estágio profissional. 

c) Pessoal Auxiliar: 

A equipa é constituída por vinte e duas funcionárias, sendo que três destas são estagiárias. 

d) Cooperadoras: 

As cooperadoras, são senhoras que residem e que cuidam da instituição, ao todo são 

quatro cooperadoras. 

e) Participação da comunidade: 

Esta participação é ativa, são realizadas varias atividades dentro e fora da instituição, com 

a participação da comunidade. 

f) Parcerias: 

Existem dois tipos de parcerias nesta instituição, as parcerias fidelizadas, ou seja, as que 

têm algo escrito, afirmando que são parcerias e as parcerias na localidade, ou seja, 

parcerias que há uma ajuda mútua. 

As parcerias são a fundação Monsenhor Alves Brás, a principal, a Câmara Municipal da 

Guarda, o Instituto Politécnico da Guarda, o Centro de Emprego, a Cruz Vermelha, a 

Cáritas, os Centros de Saúde, os Bombeiros e a Policia. 
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Capítulo II 

Enquadramento teórico  
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2. Nota introdutória  

 

Neste capítulo encontram-se alguns conceitos importantes relativos ao curso e ao estágio, 

nomeadamente as competências de um técnico de ACJ, a educação as características da 

infância e a questão das necessidades educativas especiais, pois durante o estágio tive 

contacto com crianças, que possuíam necessidades especiais.  

 

2.1 Perfil e competências de um técnico de Acompanhamento de 

Crianças e Jovens 

Um Técnico de Acompanhamento de Crianças e Jovens6 deve estar apto para “orientar, 

apoiar e supervisionar crianças em idade escolar, com base em princípios deontológicos 

e conducentes à valorização da formação humana, à promoção da educação pessoal e 

social e à aquisição e desenvolvimento de competências” (Diário da República, 2ªa Série 

- nº13, 2016)  

Qualquer pessoa que trabalhe com crianças e jovens, seja ele técnico ou não, deve ter 

obrigatoriamente capacidades específicas como a sensibilidade, a capacidade de partilha, 

a tolerância, a criatividade e deve ter, também, uma capacidade de comunicação muito 

grande.  

As crianças e os jovens, ainda que em fases diferentes, são um público muito particular 

e, como tal, devem ser tratadas de um modo especial, as crianças estão a construir a sua 

personalidade e têm no técnico um exemplo a seguir.  

  

                                                 

6 A informação acerca do curso técnico de Acompanhamento de crianças e jovens foi adaptada de 

http://www.ipg.pt/website/ensino_tesp.aspx?id=4&curso=Acompanhamento%20de%20Crian%C3%A7as

%20e%20Jovens  

http://www.ipg.pt/website/ensino_tesp.aspx?id=4&curso=Acompanhamento%20de%20Crian%C3%A7as%20e%20Jovens
http://www.ipg.pt/website/ensino_tesp.aspx?id=4&curso=Acompanhamento%20de%20Crian%C3%A7as%20e%20Jovens
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O técnico deve acompanhar todo o processo de desenvolvimento das crianças nas suas 

diferentes fases. Um Técnico de Acompanhamento de Crianças e Jovens deve saber 

adaptar-se às diferenças culturais, sociais, éticas, etc. Deve ser uma pessoa com respeito 

pelo outro, sem preconceitos e com uma mente bastante aberta para a diferença. Deve, 

também, educar as crianças, que estão à sua responsabilidade, para a diferença e para a 

aceitação da mesma, promovendo sempre a inclusão social.  

Assim o técnico deve lembrar-se sempre que está a formar pessoas, e que o 

comportamento das crianças no futuro também pode depender do técnico e dos 

educadores que a acompanharam ao longo do seu crescimento.  

Deve ser, obviamente, uma pessoa criativa e com uma grande capacidade imaginativa, 

deve saber trabalhar ao nível das expressões, deve ter noções de psicologia infantil e de 

pedagogia, deve ter noção dos valores e capacidade para os transmitir, deve possuir uma 

boa capacidade de observação e deve saber criar e recriar todo o tipo de atividades.  

Um técnico deve estar sempre atento a qualquer sinal de risco que possa ocorrer no 

comportamento das suas crianças, bem como no comportamento dos tutores das mesmas, 

pois tem o dever de detetar e reportar qualquer situação de risco que possa ocorrer, uma 

vez que é o seu dever promover o desenvolvimento saudável das crianças.  

Finalmente, deve ter gosto naquilo que faz, pois, as crianças estão na fase mais sensível 

da vida e necessitam de uma atenção especial e, portanto, quanto maior for a vocação do 

técnico, melhor será o acompanhamento das crianças7. 

 

  

                                                 

7 A informação acerca do TeSP de ACJ foi adaptada de 

https://comum.rcaap.pt/bitstream/10400.26/4313/1/Relat%C3%B3rio%20do%20Projecto%20de%20Inve

stiga%C3%A7%C3%A3o%20Vers%C3%A3o%20Final%20%28Rute%20Baptista%29.pdf  

https://comum.rcaap.pt/bitstream/10400.26/4313/1/Relat%C3%B3rio%20do%20Projecto%20de%20Investiga%C3%A7%C3%A3o%20Vers%C3%A3o%20Final%20%28Rute%20Baptista%29.pdf
https://comum.rcaap.pt/bitstream/10400.26/4313/1/Relat%C3%B3rio%20do%20Projecto%20de%20Investiga%C3%A7%C3%A3o%20Vers%C3%A3o%20Final%20%28Rute%20Baptista%29.pdf
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2.2  Educação  

A educação8 engloba os processos de ensinar e aprender. No sentido formal é todo o 

processo contínuo de formação e aprendizagem. É o processo contínuo de 

desenvolvimento das faculdades físicas, intelectuais e morais do ser humano, a fim de 

melhor se integrar na sociedade ou no seu próprio grupo. 

É um conjunto de ações e influências exercidas voluntariamente por um ser humano em 

outro. Essas ações pretendem alcançar um determinado propósito no indivíduo para que 

ele possa desempenhar alguma função nos contextos sociais, económicos, culturais e 

políticos de uma sociedade. 

Enquanto processo de sociabilização, a educação é exercida nos diversos espaços de 

convívio social, seja para a adequação do indivíduo à sociedade, do indivíduo ao grupo 

ou dos grupos à sociedade. Nesse sentido, educação coincide com os conceitos de 

socialização. 

Assim podemos subdividir a educação em educação não formal, a educação formal e a 

educação informal.  

A educação formal remete para a escolarização e transmissão deliberada de 

conhecimentos e atitudes explicitamente definidos e estruturados no espaço e no tempo.  

A educação não formal é o processo contínuo, através do qual cada pessoa adquire e 

acumula conhecimentos, habilidades e perceções, a partir das experiências quotidianas e 

da sua exposição ao meio envolvente. A função educativa formal não é dominante. 

Remete para a transmissão de atitudes, conhecimentos e capacidades. Esta, apesar de não 

ter uma definição concreta, abrange toda a educação que ocorre fora do ambiente escolar, 

complementando o sistema de ensino regular. Este tipo de educação visa a aprendizagem 

de valores, normas e até mesmo conceitos teóricos, mas de forma lúdica. A educação não 

formal é organizada e planeada, mas não contempla avaliação, podemos encontrar alguns 

exemplos de educação não formal nos ATL’s, nas férias desportivas.  

                                                 

8 A informação acerca da educação e os seus tipos, foi adaptada de documentos facultados pelos 

professores, inseridos na bibliografia. 
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A educação informal, pode definir-se como tudo o que aprendemos espontaneamente a 

partir do meio em que vivemos, não é necessariamente organizada ou orientada, esta 

muitas vezes confunde-se com o processo de socialização dos indivíduos. 

 

2.3  Infância  

A infância9 é o período que vai desde o nascimento, até aos 18 anos de vida de uma 

pessoa. É, assim, um período de grande desenvolvimento físico, marcado pelo 

crescimento da criança, tanto no peso como na altura. Este desenvolvimento é sobretudo 

nos primeiros três anos de vida perlongando-se até à puberdade.  

É um período onde o ser humano se desenvolve psicologicamente, envolvendo 

progressivas mudanças no comportamento da pessoa e na adquisição das bases de sua 

personalidade. 

Segundo Piaget (1896-1980), a infância divide-se em quatro faixas etárias. Cada uma 

engloba características físicas, psicológicas e sociais, específicas, como a seguir se 

demonstra: 

 

A primeira infância vai desde o nascimento até aos dois anos de idade. O primeiro ano 

é marcado por um crescimento intenso e modificações aceleradas, aqui o recém-nascido 

aprende a ouvir, saborear, sentir e tocar, fisicamente é imaturo, dependente e com 

capacidades cognitivas limitadas. 

A segunda Infância é a idade pré-escolar, com as idades entre os dois e os seis anos. 

Nesta fase, existem evoluções na motricidade, grossa e fina, subsiste um desenvolvimento 

cerebral rápido e mudanças de tamanho, proporção e formas corporais. Normalmente, 

neste período as crianças, brincam e como tal, desenvolvem e adquirem capacidades, 

ideias e valores fundamentais para o seu crescimento.  

                                                 

9 A informação acerca da infância, foi adaptada de documentos facultados pelos professores, inseridos na 

bibliografia.  
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A terceira infância, vai dos seis aos doze anos de idade. Nesta fase a criança desenvolve 

habilidades físicas e cognitivas, passa a ser menos egocêntrica e passa a dar uso à 

capacidade lógica. 

 

No ensino, não se encontram apenas inseridas crianças sem dificuldades especiais10, 

como tal durante o meu estágio, pude presenciar alguns tipos de necessidades, 

nomeadamente a dislexia. 

Estes problemas necessitam de ser trabalhados com especialistas, já que qualquer criança 

com dificuldades necessita de ser estimulada e motivada para adquirir ou melhorar 

capacidades.  

Apesar de ter conhecimento, que na escola, estas crianças têm o devido apoio e atenção, 

penso que seria necessário que no CATL existisse também um técnico para as 

necessidades destas crianças. Porque é no CATL que estas crianças realizam os seus 

trabalhos de casa e muitas vezes estudam a matéria dada, e nem sempre as auxiliares 

conseguem ajudar estas crianças. Em muitos casos estas crianças encontram-se 

desmotivadas, pois nem as próprias auxiliares ou funcionárias as conseguem ajudar.  

 

2.4  A importância das Expressões no desenvolvimento das Crianças 

Grande parte das atividades que foram planeadas durante o estágio e concretizadas, 

tiveram como base uma ou mais expressões. Qualquer uma das expressões tem uma 

grande importância no desenvolvimento das crianças. 

Existem quatro expressões11 utilizadas na educação a Expressão Musical, a Expressão 

Dramática, a Expressão Plástica e a Expressão Físico-motora, sendo todas importantes 

para o desenvolvimento das crianças e jovens. 

                                                 

10  A informação acerca das necessidades educativas especiais, foi consultada num relatório de mestrado. 

Este inserido na bibliografia.  

11 A informação acerca das expressões foi adaptada de https://ticposgraduacao.wordpress.com/a-

importancia-das-expressoes/  

https://ticposgraduacao.wordpress.com/a-importancia-das-expressoes/
https://ticposgraduacao.wordpress.com/a-importancia-das-expressoes/
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A expressão musical é importante para o desenvolvimento das crianças, há até quem 

defenda que a aprendizagem de um instrumento musical desde pequenos, ajuda a 

desenvolver o raciocínio e o cálculo mental. 

A expressão dramática é uma peça fundamental para as crianças, promovendo a sua 

desinibição e autoconfiança, ajuda as crianças mais tímidas a conseguirem relacionar-se 

melhor com as outras e a ultrapassar os seus medos, os seus pudores e as suas pequenas 

dúvidas. 

A expressão plástica promove a criatividade, a imaginação e a autoestima, uma vez que 

dá o poder e a liberdade de criar e partilhar emoções e sentimentos através da arte. É tão 

importante que existem psicólogos que recorrem ao desenho para analisar a condição de 

uma criança de risco, por exemplo. 

A expressão físico-motora, promove o trabalho de equipa, a cooperação, a perda de 

medos e a crença de conseguir ultrapassar obstáculos, melhora, muito o desenvolvimento 

motor de quem pratica atividade física regular, podendo também ser uma terapia auxiliar 

para crianças com dificuldades físicas. 

Todas elas são extremamente importantes no desenvolvimento de uma criança, cada uma 

delas tem as suas particularidades, e o conjunto das mesmas pode aumentar muito as 

capacidades cognitivas das crianças, bem como a sua saúde física e mental. 
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3. Nota introdutória 

Este estágio, na instituição Obra de Santa Zita, da Guarda, teve a duração de 750 horas. 

Neste estágio pude passar por diversas valências, a creche, o pré-escolar e o ATL. Houve 

áreas em que permaneci a maior parte do meu estágio e outras onde estive porque era 

necessária a minha colaboração, mas por tempo limitado.  

Considerando isto, este capítulo é o capítulo mais prático deste relatório, nele descrevem-

se todas as atividades realizadas e nas quais participei, com as crianças ao longo deste 

estágio. Podemos encontrar as atividades de rotina diária, as atividades planeadas e 

concretizadas por mim e as atividades em que apenas participei. 

   

3.1  Importância das rotinas e dos hábitos 

As rotinas diárias nas crianças pequenas são extremamente importantes porque 

transmitem segurança e confiança, visto que nenhuma criança gosta de mudanças bruscas. 

Qualquer alteração no quotidiano vai interferir na vida da criança e devemos evitar as 

mudanças ao máximo nesta fase, pelo que quando houver mesmo necessidade de uma 

mudança devemos preparar a criança com antecedência para a mesma. 

As rotinas permitem às crianças adquirir noção de tempo, a noção do momento do dia em 

que se encontram e oferece à criança uma segurança e equilíbrio, visto que lhe permite 

antecipar a atividade/tarefa seguinte. 

Os hábitos e as normas consolidam-se nos primeiros anos de vida, por isso quanto mais 

cedo as regras e hábitos positivos forem incutidos, melhor será o comportamento das 

crianças no futuro. 
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3.2 Rotina diária das valências 

Tal como referido anteriormente as rotinas são muito importantes quando estamos a 

educar as crianças pois estas transmitem-lhes confiança e segurança. 

 

3.2.1 Sala das Joaninhas – Berçário 

O horário do berçário é muito relativo, porque depende dos horários dos bebés. 

De uma forma geral às 8:30m, é a hora do acolhimento das crianças, sendo que existem 

crianças que chegam mais cedo (existe uma sala de acolhimento, para todas as crianças, 

até à hora de entrada das educadoras).  

Das 8h 30m às 10h 30m, faz-se a higiene e existem atividades livres e/ou orientadas e 

como estamos a falar de um berçário, neste período existem poucas crianças acordadas, 

então a educadora aproveita este tempo para fazer atividades e/ou então brincar com as 

crianças que estão acordadas.  

Das 10h 30m ao 12h 00m, faz-se a higiene e é a hora de almoço, esta hora varia, pois tal 

como já referi as crianças tem diferentes horários e por vezes os mesmos vão alterando.  

Das 12h 00m às 14h 30m, é a hora da sesta e realiza-se a higiene. 

Das 14h 30m às 16h 00m, é a hora do lanche e realiza-se a higiene. 

Das 16h 00m às 18h 30m, é uma hora em que a maioria das crianças estão a dormir e as 

restantes estão a brincar ou com brincadeiras orientadas ou livres.  

Às 18h 30m, acolhimento/ prolongamento. 

 

De forma geral, existe uma rotina, que deve ser cumprida para cada área de intervenção. 
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Assim na Creche faz-se de acordo com a tabela que se segue: 

 

Tabela 1- Horário/ rotina das salas de creche 

07h 30m Acolhimento das crianças  

09h0 Atividades livres e orientadas  

11h00 Almoço 

12h00 Higiene/ sesta da tarde 

15h00 Higiene/ lanche  

16h00 Higiene/ atividades livres e orientadas  

18h Saída da sala de atividades para a sala de prolongamento 

  

 

Na tabela 2 encontramos a organização das rotinas das crianças do Pré-Escolar: 

 

Tabela 2- horário/ rotina das salas do pré-escolar 

07h 30m Acolhimento das crianças 

9h  Atividades orientadas  

12h Almoço 

12h 45m Sesta da tarde / atividades livres * 

14h  Atividades orientadas 

16h  Lanche / atividades livres 

18h  Acolhimento/ prolongamento 
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 *nesta hora, há crianças a dormir, mas também há crianças que já não necessitam de 

dormir, nomeadamente aquelas que transitaram para o primeiro ciclo. 

 

No CATL as rotinas são as seguintes: 

 

07h 30m às 08h 45m Acolhimento das crianças 

12h às 14h Hora de almoço / Atividade livres ou orientadas 

16h às 19h 30m 
Lanche / acompanhamento nos trabalhos de casa / atividades 

livre ou orientadas 

Todas as semanas, têm uma aula de música e catequese. 

 

3.3  Atividades semanais  

 

Semana 1 – de dia 26 de fevereiro a 2 de março  

 

Apresentação 

No primeiro dia a Dr. Carla, minha coordenadora na instituição, fez a apresentação das 

colaboradoras da instituição e mostrou-me as diversas valências. Também nesse dia, 

acertámos o horário, tendo ficado decidido que eu iria passar por diversas salas e, 

posteriormente, escolheria a área de intervenção onde iria ficar.  

No entanto, ficou decidido, à partida, que iria fazer parte do grupo do ATL e teria 

igualmente de dividir o meu horário, em outras valências, para poder estar presente nas 

horas em que era mais necessária a minha colaboração.  

Depois, foi decidido que nesta primeira semana, a manhã seria dividida entre a sala do 

berçário, a sala dos dois anos e o ATL e, à tarde, dividia-se entre o berçário e o ATL. 
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Nesta primeira semana, pude observar e participar na realização da lembrança do dia do 

Pai, pois todas as salas estavam a fazê-lo. Na sala dos dois anos, a educadora Daniela, 

estava a afazer uma atividade com carimbos também para o dia do pai. No berçário, a 

educadora Liliana estava a fazer um porta-chaves, com pasta de moldar. No ATL, na 

quinta-feira, pude observar a aula de música. 

 

Avaliação da semana: 

A primeira semana foi muito positiva, senti-me muito bem recebida e penso que me integrei 

bem no sistema de funcionamento da instituição.  

Gostei imenso de participar na atividade com as crianças do berçário e achei muito 

interessante e divertido observar as suas reações quando tocavam na pasta de moldar.  

 

Semana 2 – de dia 5 a 9 de março (pré-escolar)  

 

Na segunda semana fui para a sala do pré-escolar, aqui pude participar na rotina e nas 

atividades planeadas pela educadora. Algumas das atividades em que pude participar, no 

pré-escolar foram, a prenda do dia do pai, que era um carro feito de cartão, a técnica do 

carimbo e de picotar em desenhos previamente pintados e em jogos, como por exemplo, 

o jogo do silêncio, o jogo do lencinho e o jogo da mimica. Pude também participar no 

ensaio para a comemoração do dia do fundador, em que se ensaiava uma canção 

acompanhada com uma coreografia e ainda na organização dos dossiês (figura 16), que 

tem como objetivo desenvolver a responsabilidade de cada um. 

  

Figura 16- Organização dos dossiês.  

Fonte própria 



42 

 

Avaliação da semana 

A semana, no geral, foi bastante interessante, gostei muito do público da sala do pré-

escolar e das dinâmicas estabelecidas. Embora não tenha planeado atividades, gostei de 

participar na rotina desta valência. 

 

Semana 3 – de dia 12 a 16 de março  

 

Nesta semana passei definitivamente para o berçário e mantive-me no ATL. Na segunda-

feira a educadora explicou-me tudo o que estava planeado para essa semana e deixou-me 

à vontade para preparar e expor as minha ideias para atividades e dinâmicas.  

No ATL, começou-se a desenvolver a prenda para o dia do pai (figura 17). 

 

 

Figura 17- Lembrança do Dia do Pai  

Fonte própria 

 

Festa em honra do fundador Alves Brás 

Este foi um dia muito importante na instituição Obra de Santa Zita, celebrou-se o 

cinquentenário da morte de Monsenhor Alves Brás, fundador da instituição. Como tal 

ouve uma festa, onde as crianças apresentaram músicas que tinham vindo a treinar.  

 

 



43 

 

Avaliação da semana: 

A semana correu muito bem, pois adorei estar com os bebés. No ATL correu tudo dentro 

da normalidade, seguiu-se a rotina. As crianças iam lanchar, após o lanche faziam os 

trabalhos de casa e, por volta das 17.30m, podiam ir para o salão ou para a rua 

(dependendo do tempo) para a prática de atividades lúdicas. Achei muito interessante a 

festa em honra do fundador da instituição, valorizando-se assim a instituição. 

 

Semana 4 – De dia 19 a 23 de março 

 

A Primavera, Atividade no berçário: 

A atividade consiste em fazer as folhas de uma árvore, com as mãos das crianças (figura 

18). É necessário que, para esta atividade, exista a autorização dos pais, para poder 

colocar a pele da criança em contacto com tinta.   

Primeiramente, é necessária uma folha de cartolina, de preferência branca, tinta verde, 

cor alusiva às folhas, nesta estação do ano, e um pincel. 

Numa primeira fase, coloca-se tinta na mão da criança para que a mesma interaja, pois, 

algumas crianças não gostam e de seguida é só carimbar a mão na cartolina. 

 

 

Figura 18 - A primavera 

Fonte própria 
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Duração: uma semana 

Objetivos: 

 Estimular a criança; 

 Desenvolver a parte sensorial. 

 

Festa do dia do pai 

Foi nesta semana que se realizou a festa do dia do pai. Esta festa teve como objetivo 

principal, unir ainda mais a relação de pai e filho, para isso realizámos vários tipos de 

jogos, os quais que eram praticados por pais e filhos.  

Existia uma espécie de mapa do tesouro, que “percorreu” toda a instituição, para que 

pudessem passar por cada valência, ATL, creche e pré-escolar. Depois de praticar os 

jogos, os pais e filhos recebiam um cartão, uma peça do puzzle (que no final teriam de 

montar em conjunto). 

Como esta atividade foi feita pela instituição, cada colaboradora estava na sua sala, com 

uma atividade, tal como eu. Na sala na qual estava a colaborar, a atividade era uma espécie 

de jogo do lançamento de pesos. Na sala estavam duas mesas lado a lado, cada mesa 

tinha três quadrados ao longo dela, cada quadrado tinha uma pontuação. O objetivo do 

jogo era, que o filho, com a ajuda do seu pai, conseguisse o maior número de pontos 

enquanto competiam com outro par, de pai e filho. 

 

Avaliação da semana:  

A semana correu bastante bem, a maior autonomia dentro do espaço que é o berçário 

trouxe-me resultados mais positivos. Foi muito interessante ver como as crianças 

reagiram à tinta e ao pincel a tocar nas suas mãos. 

Em relação à festa do dia do pai, achei muito interessante e importante, que a instituição 

promova este elo de ligação entre a família e que os cative a participar. 
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Semana 5 – de dia 26 a 30 de março  

 

Nesta semana, semana de Páscoa, foi-me solicitado que fosse para a sala dos pintainhos, 

ou seja, a sala das crianças dos dois anos. Fiquei a semana toda com elas e, ao longo da 

semana, tive de fazer atividades espontâneas, tais como, a leitura de histórias, desenhos, 

o jogo do lencinho e a corrida de bolas de sabão. 

Para que as crianças entrassem no espírito de Páscoa resolvi, desenhar um coelho, para 

cada uma das crianças, para que eles ao longo da semana pudessem pintar (Figura 19).  

 

 

Figura 19- Pintura de páscoa 

Fonte própria 

 

Lembrança da Páscoa: Coelhos da Páscoa para o ATL 

A atividade consistiu em realizar uma lembrança para o dia em que se celebra a Páscoa, 

não só por ser um dia importantíssimo, mas porque é uma data de alegria para as crianças. 

A lembrança foi realizada pelas crianças do ATL, tendo-lhes sido explicado como 

deveriam fazer havendo sempre a ajuda e a vigilância. 

Os passos para fazer este coelho foram os seguintes: primeiro foi explicado o que iríamos 

fazer, de seguida, com a ajuda das colegas, fizemos o molde para cada uma e cada criança 

cortou o seu. Depois chegou a hora de pintar e todos pintaram. No dia seguinte cada uma 

fez os outros moldes necessários, as orelhas e a barriga. 
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Por último, as responsáveis, recortamos os fundos das garrafas que, posteriormente, 

foram pintados e decoradas pelas crianças (figura 20).  

 

 

Figura 20- Coelhos da Páscoa 

Fonte própria 

 

Duração: uma semana 

Objetivos:  

 Promover as crianças para a celebração; 

 Estimular o trabalho em grupo. 

 

Avaliação da semana: 

A semana correu muito bem e gostei bastante da experiência de poder ficar só com as 

crianças e a auxiliar na sala dos dois anos, visto que a educadora se encontrava de férias. 

Tentei, ao máximo, arranjar estratégias para que as crianças não ficassem aborrecidas e 

por este motivo, foi uma semana que exigiu muito de mim, o que foi muito bom. 
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Semana 6 – De dia 2 a 6 de abril  

 

Atividade “Quem sou eu” - ATL 4º ano: 

A atividade desenvolvida (figura 21) consistiu num jogo lúdico, em que cada criança 

tinha, na sua testa, um papel com um desenho (exemplo: “Gato”) sem saber qual é, para 

o descobrir a criança fará perguntas ao grupo.  

Primeiramente expliquei, ao grupo, de que jogo se tratava e quais eram as regras, de 

seguida, pedi para que se sentassem e fizessem uma roda, depois distribui os cartões e um 

de cada vez, pela ordem estabelecida, começaram o jogo.  

Os desenhos tinham como temas as profissões, os animais e as personagens de desenhos 

animados. As regras foram as seguintes: as perguntas só podiam ser respondidas com 

"sim" ou "não". Na sua vez, os jogadores só podiam fazer uma pergunta. Depois de 

escolher o papel com a palavra, para colocar na cabeça, o jogador não a podia ver. Os 

jogadores não podiam revelar, a palavra do adversário. 

 

Figura 21 - Atividade "Quem Sou Eu" 

Fonte própria 

 

Duração da atividade: meia hora 

Objetivos:  

 Explorar os conhecimentos das crianças; 

 Estimular a criatividade; 

 Otimizar a convivência entre o grupo. 
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Atividade “Os animais”, realizada no berçário: 

A atividade, teve por objetivo fazer vários animais, com os pés ou as mãos das crianças 

(bebés). Numa cartolina, carimbaram-se os pés ou as mãos das crianças, previamente 

pintadas com tinta, depois de secarem, com marcadores fizeram-se os animais, 

dependendo da sua silhueta, os animais podiam ser muito variados, (figura 22). Nesta 

atividade os animais que fiz foram: gato, abelha, porco, aves, um peixe e um polvo (este 

foi com a minha mão, pois o bébé ainda não podia ter contato com a tinta, então decidi 

fazer com a minha mão e a crianças fez carimbagem). 

 

 

Figura 22 – Atividade “Os Animais” 

Fonte própria 

 

Duração: 

Duas semanas (devido ao número de crianças e à idade das mesmas). 

Objetivos: 

 Estimular para as cores e para os animais; 

 Promover o desenvolvimento sensorial da criança (bebé). 
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Avaliação da semana: 

A semana foi bastante produtiva, consegui acabar a atividade dos animais e também a 

decoração da sala e criar um ambiente primaveril.  

Senti que a atividade do quem sou eu correu bem, apesar de ter tido alguma dificuldade 

em fazer entender o objetivo do jogo e, por isso, acabei por repetir o jogo uma segunda 

vez. 

 

Semana 7 – de dia 9 a 13 de abril  

 

Atividade “Dia do beijo” - berçário 

Esta atividade consiste em fazer postais, para cada criança, de modo a relembrar uma data 

bonita, que reflete, neste âmbito, o carinho, o respeito e o afeto que cada uma de nós, 

auxiliar, educadora e estagiária, tem pelas crianças. 

Para realizar esta atividade foi necessário fazer três corações em cartolina, uns mais 

pequenos que os outros, ou seja, um grande (de preferência) um mais pequeno e outro 

ainda mais pequeno, para que se coloquem pele ordem decrescente uns colados aos 

outros. No maior de todos escreve-se, dia internacional do beijo, o nome da criança e a 

data, no médio faz-se carimbagem com uma esponja, com as crianças e, por fim, no último 

coloca-se a palavra beijo (figuras 23 e 24). 

 

Figura 23 - Atividade "Dia do Beijo" 

Fonte própria 
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Figura 24 Placar, com o projeto do dia do beijo 

Fonte própria 

 

Duração: uma semana. 

Objetivos: 

 Fortalecer a ligação com as crianças; 

 Fomentar a expressão plástica; 

 Incentivar e estimular a motricidade fina. 

 

Avaliação da semana: 

A semana correu bem e as atividades foram todas realizadas e concluídas com sucesso. 

Achei muito interessante trabalhar com os bebés. Na verdade, penso que é sempre muito 

estimulante trabalhar com esta faixa etária e puder presenciar todas as sensações que lhes 

proporcionamos. 
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Semana 8 – de dia 16 a 20 de abril  

 

Nesta semana estava a ser desenvolvida uma atividade para o 25 de abril. Esta proposta, 

vinda da Câmara Municipal da Guarda, tinha como objetivo decorar um manequim de 

cartão. Na Obra de Santa Zita, optou-se por decorar o manequim com a técnica de fazer 

flores, a partir de folhas A4 em plástico. A minha participação nesta atividade, foi a 

realização das flores, bem como ensinar a faze-las (figura 25). 

 

Figura 25 - Atividade do 25 de Abril. 

Fonte própria 

 

Atividade “Esse Rabo é Meu”, ATL, 2ºano:  

Esta atividade consistiu num jogo, em que cada criança tinha uma espécie de rabo e uns 

aos outros, iam tentando retirar os respetivos “rabos”, com os pés. Conforme iam fincando 

ser os seus “rabos”, iam saindo do jogo e, consequentemente, o campo ia diminuindo de 

tamanho (figura 26). As regras da atividade eram, que “o rabo” só pode ser tirado 

utilizando os pés e não pode existir contacto físico. 
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Figura 26 - Atividade "Esse Rabo é Meu" 

Fonte própria 

 

Duração: 20 a 30 minutos 

Objetivos: 

 Estimular a criança; 

 Proporcionar a convivência entre todos os membros do grupo. 

 

Avaliação da semana:  

Foi uma semana muito positiva. As atividades decorreram bem e os objetivos foram 

cumpridos. 

Em relação à atividade que realizei com o segundo ano, posso dizer correu muito bem, 

apesar de alguns “rabos”, de tanto puxar, rebentarem, mas senti que as crianças tinham 

gostado, até por que me pediram para repetir a atividade. 
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Semana 9 – de dia 23 a 27 de abril  

 

Esta semana, fui para a sala dos pintainhos e realizei uma atividade que me surgiu no 

momento, dei-lhe o nome de “Imita-me”. Pedi às crianças que se sentassem em roda. De 

seguida, pedi que me imitassem e comecei a bater palmas, depois deitei-me de barriga 

para cima e fiz como se estivesse a andar de bicicleta e eles repetiam os meus passos, por 

último, pedi a cada um que na sua vez fizesse um movimento para que os outros também 

o imitassem. Foi interessante ver como eles se entregaram à atividade. 

Também pintaram um desenho alusivo ao 25 de abril, deixado pela educadora que, 

previamente, me explicou como deveria fazer e que introdução deveria dar antes de 

começar a atividade (figura 27). 

 

Figura 27 - Pintura para o 25 de Abril 

Fonte própria 

Durante esta semana houve também, uma pequena visita ao Jardim José de Lemos (figura 

28), em que foi pedida a minha colaboração para ir com os meninos do pré-escolar, mais 

especificamente as crianças da sala das borboletas. Fomos ao jardim, pois era onde 

estavam expostos os manequins que cada escola decorou. Foi uma visita simples, mas foi 

uma experiência nova. 
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Figura 28- Visita ao Jardim José de Lemos 

Fonte própria 

 

Avaliação da semana: 

Esta semana, tal como as anteriores, correu pela positiva. No entanto, tive um pouco de 

dificuldade na gestão de conflitos. 

A minha dificuldade surgiu no ATL, onde duas crianças estavam a discutir e eu tentei 

resolver o problema, a minha atitude foi separar as crianças e falar com elas 

individualmente, para que de seguida pudesse falar com as duas em conjunto. O que não 

aconteceu e tive de levar as crianças para falar com a diretora. Sinto que de certa forma 

não consegui cumprir com a minha função, por outro lado, ajudou-me a evoluir e a 

arranjar outras estratégias para lidar com este tipo de conflitos.  
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Semana 10 – de dia 30 de abril a 4 de maio  

 

Prenda do dia da mãe – ATL 

Nesta semana no ATL e no berçário, começou-se a realizar a prenda do dia da mãe.  

No ATL a prenda para o dia da mãe era um saco. Para criar esta prenda, foi necessário 

que as crianças trouxessem uma t-shirt velha de casa, onde pudessem pintar um desenho 

para as suas mães. No final, a prenda do dia da mãe era um saco para as compras 

personalizado pelo seu filho (figura 29). 

 

Figura 29 - Presente para o dia da mãe, ATL 

Fonte própria 

Prenda do dia da mãe – berçário  

No berçário, a prenda para o dia da mãe foi um postal. A participação das crianças nesta 

prenda foi a carimbagem, tanto da mão como do pé (como se pode ver na figura 30, a 

figura do pé no postal e a figura da mão na bolsa), como também utilizando carimbos. 

 

Figura 30- Prenda para o dia da mãe, berçário 

Fonte própria 
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Atividade “As cores da Alegria” - berçário 

Com um saco de plástico, com porções de tinta lá dentro e devidamente selado, as crianças 

podiam explorar as cores. Para esta atividade foi necessário: um saco de plástico, onde, 

previamente, se colocam porções de tintas de diversas cores. De seguida, o saco é selado 

com fita-cola para que as tintas não se dispersem. Depois, colocaram-se, os bebés em 

volta do saco de plástico, de forma a poderem ver as cores, começaram a querer mexer e 

a tinta espalhar-se-á por todo o plástico, como se pode ver na figura 31. 

 

Figura 31- Atividade "As cores da alegria" 

Fonte própria 

 

Duração: um dia. 

Objetivos: 

 Observar como as crianças (bebés), reagem ao ver um objeto diferente do seu 

meio envolvente; 

 Desenvolver a expressão plástica; 

 Promover a sensibilidade da criança; 

 Estimular para as cores e o seu movimento, tal como para a junção das mesmas. 

 

Avaliação da semana: 

A semana decorreu dentro da normalidade, no entanto, fiquei bastante contente quando a 

atividade que eu tinha preparado, correu muito bem, achei muito interessante a forma 

como os bebes interagiam com o objeto e como ficavam deslumbrados com as tintas a 

deslizarem e os objetivos foram superados.  
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Semana 11 – de dia 7 a 11 de maio  

 

Nesta semana celebrou-se o dia da mãe. Comemorou-se com uma festa e algumas 

atividades, tais como uma aula de zumba, que, numa opinião pessoal, correu muito bem. 

A par disso, houve várias dinâmicas para as crianças participarem com as suas mães, tais 

como uma folha para carimbar a mão das mães (figura 32). Outra das dinâmicas era, com 

um copo de iogurte, as mães os respetivos filhos, as decorassem com vernizes de unhas e 

por último, realizaram uma atividade com papel crepom, para fazerem uma flor. 

 

Figura 32- Atividade de carimbagem, Dia da mãe. 

Fonte própria 

 

Também, nesta semana, foi realizada uma atividade, para a semana da Família, realizada 

pela minha colega Catarina, direcionada para todas as crianças do ATL. A atividade era 

que recortassem o molde de uma flor e que a colorissem, para, de seguida ser colado num 

pedaço de cartolina, de modo a que as pétalas não ficassem coladas. De seguida, cada 

uma iria dizer uma palavra sobre a família. Depois de um pequeno debate sobre as 

palavras sobre a família, sendo finalmente colocado por baixo de cada pétala uma palavra 

diferente (figura 33 e 34).  
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Figura 33 - Atividade dia da família                                              Figura 34 - Resultado final da atividade da Família 

 Fonte própria                                                                                     Fonte própria 

 

 

Atividade “Dia Mundial da família” - berçário 

O objetivo da atividade foi celebrar um dia tão especial e importante, com algo simples, 

mas simbólico. Primeiramente, foi necessário que se definissem as famílias, ou seja, por 

quantos elementos são compostas e o sexo dos elementos. Relativamente à parte prática, 

primeiro, numa folha A4, desenhei bonecos, femininos e/ou masculinos, de acordo com 

as famílias, depois a parte de colorir, para esta fase com as crianças, carimbar com tintas 

de diferentes cores, a fim de colorir as figuras desenhadas. Por fim recorta-se de forma a 

ficarem os bonecos todos agarrados uns aos outros, para mostrar a ligação da família 

(figura 35).  

 

Duração: uma semana. 

Objetivos: 

 Estimular a criança; 

 Desenvolver e fortalecer a motricidade fina da criança;  

 Promover a ligação e a relação entre as famílias. 
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Figura 35- Atividade do dia da família 

Fonte própria 

 

 

Atividade “Concurso de poses” - ATL 2º ano 

Esta atividade (figura 36 e 37) consiste na representação de várias poses, ou seja, 

mostravam-se algumas imagens aleatoriamente às crianças, com algumas poses que elas 

fariam de fazer.  

Para o desenrolar desta atividade necessita-se que as crianças se posicionem, sentadas e 

em fila, umas ao lado das outras. Todas as crianças devem participar incluindo a 

orientadora da atividade, para que elas se sintam mais desinibidas.  

No centro da fila existirá um círculo, posicionado para os júris. Estes júris vão ser quatro 

elementos e cada um terá três papéis, que terão a cara de satisfeito, pouco satisfeito e 

muito satisfeito. Depois de avaliarem os quatro elementos terão de apresentar em grupo 

uma pose. 
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Figura 36- Atividade "Concurso de Poses" 

Fonte própria 

 

 

Figura 37 - decorrer da atividade "Concurso de Poses" 

Fonte própria 

 

Duração: uma hora (hora de almoço). 

Objetivos:  

 Estimular a criança para a convivência com os outros; 

 Fomentar a capacidade de criatividade; 

 Incentivar o dever de esperar e respeitar o outro. 
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Avaliação da semana: 

A semana decorreu positivamente, consegui desenvolver as atividades planeadas, apesar 

que a atividade “o concurso de poses”, não ter corrido como esperado, pois tive 

dificuldade em controlar os ânimos, mas as crianças comentaram que tinham gostado da 

atividade. 

Na sala do berçário, a atividade correu muito bem, apenas demorou mais tempo a concluir 

do que previsto. 

 

Semana 12 – de dia 14 a 18 de maio  

 

Esta semana, foi uma semana de comemoração, celebrava-se a semana da vida. É uma 

celebração da Igreja Episcopal, onde se comemora “A vida … em torno de 

acontecimentos, afetos, aprendizagens, compromissos, ideais e de muitas outras 

realidades.” 12. 

Nesta semana tivemos a visita de algumas pessoas ligadas à Obra de Santa Zita, que 

reforçaram a palavra Vida. 

Foi também, nesta semana que a instituição colocou um insuflável, no salão, para que 

todas as crianças usufruíssem dele. O que achei mais interessante, foram as idas das 

crianças do berçário, para o insuflável. Algumas das crianças apenas ficavam nas cadeiras 

a admirar as cores do mesmo, enquanto outras estavam dentro do insuflável comigo e 

com a educadora. Foi muito interessante a forma, como elas iam descobrindo o que se 

passava à sua volta e a forma como olhavam tão deslumbradas. 

 No berçário também colaborei na realização de uma atividade, para a semana da família. 

A atividade consistiu em criar uma casa feita de cartolina, com a fotografia de cada 

família, no seu interior e cada uma foi entregue à respetiva família. Esta atividade foi feita 

por toda a creche, a única coisa que alterava eram as cores das casas (figura 38). 

                                                 

12 Retirado de http://www.leigos.pt/ (Mensagem da Comissão Episcopal do Laicado e Família para o Dia 

dos Irmãos) 

http://www.leigos.pt/
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Figura 38- Atividade do Dia da Família 

Fonte própria 

 

Avaliação da semana:  

A semana correu dentro da normalidade, apesar de ser uma semana diferente para as 

crianças do ATL e do pré-escolar, para a creche e o berçário a única atividade que se 

alterou, foi que puderam ir para o insuflável. 
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Semana 13 – de dia 21 a 25 de maio  

 

Atividade “Dia Mundial da Tartaruga”, berçário:  

Esta atividade consistiu em fazer guizos, neste caso em forma de tartaruga.  

A construção deste objeto foi simples, primeiro fez-se o molde da figura em goma Eva, 

de seguida foi necessário cortar o fundo de uma garrafa (para a carapaça). Depois pintou-

se com tintas com a ajuda da criança. Por fim, foi colada a fotografia de cada um e 

colocou-se o feijão, previamente pintado, com diversas cores, por fim o objeto foi selado 

(figuras 39 e 40). 

 

Duração: uma semana. 

Objetivos: 

 Estimular as crianças; 

 Desenvolver a motricidade fina da criança; 

 Promover a concentração. 

 

 

Figura 39- Atividade da tartaruga 

Fonte própria 



64 

 

 

Figura 40 - Placar com a atividade das tartarugas 

Fonte própria 

 

 

Avaliação da semana: 

A semana correu bem e a atividade planeada foi concluída com sucesso. Acabei por não 

poder realizar atividades para o ATL (como planeado), porque nesta semana competia às 

crianças, escrever quais eram os direitos das crianças e os deveres delas, proposto pelas 

minhas colegas de trabalho, isto devido ao comportamento de algumas crianças.  
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Semana 14 – de dia 28 de maio a 1 de junho  

 

Esta semana com as crianças do berçário, optou-se por fazer carimbagem, com as mãos 

das crianças e, depois, com a fotografia da cara delas e um corpo simétrico, feito com 

cartolina sendo o resultado final o que podemos ver na figura 41. 

 

 

Figura 41 - Atividade dia da criança 

Fonte própria 

 

Com a educadora, foi feita uma lembrança para as crianças do berçário, um ursinho feito 

de meias. Para realizar este foi necessário, meias, algodão, botões e linha (figura 42). 

Penso que ficou muito engraçado e delicado.   

 

Figura 42- Prenda do Dia da Criança 

Fonte própria 

 



66 

 

Avaliação da semana: 

A semana decorreu dentro da normalidade, cumprindo as rotinas. As atividades que 

mencionei anteriormente, foram realizadas pela educadora, mas onde eu também pude 

participar.  

Nesta semana não desenvolvi nenhuma atividade, devido à falta de tempo, porque nesta 

faixa etária as atividades necessitam de um período mais longo e é sempre preferível 

proporcionar e estimular a criança, por mais algum tempo e individualmente. 

 

Semana 15 – de dia 4 a 8 de junho, mais dia 10, domingo  

 

Atividade “Placar de Verão” - berçário:  

Com esta atividade pretendeu-se, decorar a sala com a estação em que estamos. A 

decoração do placar, centrou-se, no verão, na praia e no sol. Sendo assim o placar dividiu-

se em três partes, o sol, o areal e o mar. Para complementar, utilizei os guizos em forma 

de tartarugas. O sol foi realizado, utilizando as mãos das crianças (figura 43). 

 

 

Figura 43- Placar de verão 

Fonte própria 
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Duração: uma semana. 

Objetivos: 

 Estimular para as cores e para os animais, da época;  

 Decorar a sala. 

 

Missa de finalistas: 

A missa de finalistas, foi dedicada às crianças do pré-escolar, que transitariam para o 

primeiro ciclo e para as crianças do quarto ano, que sairiam da instituição. 

Fundamentalmente, foi uma missa de catequese, em que as crianças receberam um 

diploma. De seguida ouve um almoço partilhado, na instituição. 

 

Avaliação da semana: 

Esta semana decorreu dentro da normalidade, exceto no domingo, em que pude assistir à 

missa de finalistas e ao almoço partilhado.  

Foi uma experiência muito positiva, o facto de partilharem este momento tão especial, 

tanto para as crianças, como para as profissionais que as acompanham no seu percurso. 

 

Semana 16 – de dia 11 a 15 e 17 de junho 

 

Peregrinação a Fátima: 

Esta semana foi bastante diferente, pois no domingo, fomos visitar Fátima. Nesta vista, 

as crianças foram apresentar uma canção, com dramatização, que tinha como o tema 

“cuidar a casa comum – a nossa missão”.  

Penso que as crianças se divertiram e, acima de tudo, tiveram uma experiência diferente, 

de contracenar e de estar em palco. Na figura 44 podemos ver uma das muitas atuações. 
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Figura 44 - Primeira atuação (Dia da peregrinação) 

Fonte própria 

 

Atividade “As frutas de Verão” - berçário:  

Nesta atividade, resolvi fazer uma coisa diferente. Com as iniciais das crianças fiz 

formatos de frutos ou então apenas pintei da cor do fruto. A pintura foi feita com a ajuda 

da criança, com a utilização da técnica do carimbo (figura 45). 

Duração: uma semana. 

 

Objetivos: 

 Estimular as crianças; 

 Espertar a motricidade fina; 

 Decorar a sala. 

 

Figura 45- Placar, frutas de verão 

Fonte própria 
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Avaliação da semana: 

A semana decorreu com normalidade, fiquei muito contente por ter ficado de novo com 

a missão de decorar o placar de verão. Em relação à ida a Fátima acho que foi uma visita 

bem conseguida, a apresentação correu muito bem e penso que o mais importante era que 

as crianças tivessem uma experiência diferente, num ambiente de família o que com toda 

a certeza, foi bem conseguido. 

 

Semana 17 – de dia 18 a 23 de junho,  

Esta semana não planeei nenhuma atividade, pois a educadora já tinha planeado fazer um 

manjerico (figura 46) para a festa dos santos populares (no berçário) e este iria necessitar 

de bastante tempo.  

 

Figura 46- Manjerico 

Fonte própria 

 

Apesar de não ter planeado nenhuma atividade, foi bastante diferente, pois nesse sábado 

tivemos uma caminhada, com todas as crianças e os seus familiares, em que o tema era a 

poluição.  

No início foram feitos quatro grupos e nesses grupos devia existir um líder, depois foi 

entregue a cada grupo um saco do lixo, luvas e uma folha com charadas. Tenho de admitir 

que foi muito divertido, interagir com os pais e com as crianças, fora da instituição. A 

atividade teve fim no Parque Urbano do Rio Diz, com um almoço partilhado.   
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Avaliação da semana: 

A semana correu dentro da normalidade, apesar de, no sábado, se ter realizado uma 

caminhada. É excelente como esta instituição promove e estimula as famílias, sempre 

com o objetivo de as aproximar e unir. Gostei de poder, mais uma vez, participar em algo 

tão generoso e enriquecedor, proporcionado pelo meu local de estágio.   
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Semana 18– de dia 25 a 29 de junho  

 

Esta semana, foi a minha última semana na instituição, penso que correu muito bem. Na 

segunda-feira foi feito um lanche de despedida, lanchamos na rua com direito a bolo e 

sumo, foi muito confortante receber tanto carinho por parte da instituição.  

Foi realizado um projeto para desenvolver com as crianças do ATL “Desafios ao minuto” 

e com o berçário foi feito a atividade “Olá Verão”.   

“Desafios ao minuto” é um jogo, no qual se formam equipas, neste caso quatro equipas 

de nove ou dez elementos. Pelo salão, onde foi realizado o jogo, foram distribuídas folhas 

com diferentes desafios, contas, adivinhas e ditados populares, o objetivo era que cada 

equipa resolvesse o maior número de desafios em um minuto. 

No berçário a última atividade em que participei com a educadora foi desenhar/pintar um 

gelado, em que as bolas de gelado foram as mãos das crianças (figura 47).  

 

Figura 47 - Atividade Olá Verão 

Fonte própria 

 

Avaliação da semana: 

Esta semana decorreu dentro da normalidade, no entanto foi a última semana de estágio. 

A instituição decidiu que iria ser um pouco diferente, então propôs-nos (a nós estagiarias) 

que fizéssemos uma última atividade em conjunto, com todas as crianças do ATL. Assim, 

em conjunto, planeamos uma atividade para realizar na segunda-feira, pois era o último 

dia da minha colega de estágio. A atividade correu lindamente, as crianças estavam muito 

entusiasmadas com a ideia de resolverem desafios.   
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Reflexão final 

 

Posso resumir este estágio numa só palavra, essa palavra é sem dúvida, Aprendizagem. 

Neste estágio aprendi imenso e sinto sinceramente que cresci, como pessoa e como 

profissional. 

Consegui, com a ajuda da equipa, onde estava inserida, ultrapassar várias dificuldades 

que tive ao longo deste estágio. 

Foram quatro meses de constante aprendizagem com as minhas colegas, que tão 

generosamente partilharam comigo tudo o que sabiam. Com as crianças, que todos os dias 

me ensinaram algo de novo.  

Desde que cheguei à instituição, fui muito bem-recebida e sempre me foi disponibilizado 

todo o material e dado os conselhos de que precisei, quer a nível de estágio, quer a nível 

de informação para usar no relatório. 

Fiz amizades, fizemos jantares, juntámo-nos fora do estágio, isto porque me acolheram 

sempre muito bem. 

Tive a oportunidade de trabalhar com públicos diversos e creio que isso foi uma mais 

valia para o meu futuro profissional. 

Foi uma experiência única. Espero poder voltar àquela casa sempre que por lá passar e 

irei, sem dúvida, sentir saudades das crianças e de todas as pessoas que colaboram para 

que esta instituição.   
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Anexos 

Sala das joaninhas 

 

Plano mensal- março; 

 

 

Plano mensal – abril; 
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Plano mensal – maio 

 

 

Plano mensal – junho 

 


