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- Só conhecemos o que cativamos – disse a raposa. – Os homens deixaram de ter tempo 

para conhecer o que quer que seja. Compram as coisas já feitas aos vendedores. Mas 

como não há vendedores de amigos, os homens deixaram de ter amigos. Se queres um 

amigo, cativa-me! 

Antoine de Saint-Exupéry 
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Resumo 

O Curso Técnico Superior Profissional de Acompanhamento de Crianças e Jovens 

tem por objetivo qualificar jovens adultos na área da educação, de forma a prepará-los 

para exercerem as suas funções em instituições que integram crianças e jovens, seja 

pública ou privada. 

O Técnico de Acompanhamento de Crianças e Jovens deverá acompanhar as 

rotinas das crianças e jovens, estar atento a eventuais situações de risco, contribuindo para 

o saudável desenvolvimento das mesmas. 

Durante o estágio curricular, pude trabalhar com crianças dos dois aos dez anos. 

Não realizei tantas atividades como idealizava, pois a meu ver, as crianças que encontrei 

necessitavam mais de afetos. No entanto cumpri com distinção o meu papel enquanto 

futura técnica de Acompanhamento de Crianças e Jovens. Relativamente às atividades, 

pude realizar atividades desde expressão plástica, musical e motora, educando também 

para a cidadania. 

 

 

Palavras-chave: Acompanhamento de Crianças e Jovens, Atividades, Centro de 

Atividades de Tempo Livre. 
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Introdução 

O presente relatório insere-se no plano do Curso Técnico Superior Profissional de 

Acompanhamento de Crianças e Jovens, na componente de estágio, abordando 

detalhadamente todas as informações relativas a esta etapa. 

O estágio decorreu na Obra de Santa Zita da cidade da Guarda, sendo a 

coordenadora do mesmo a Diretora Técnica Carla Mão-de-Ferro e como orientadora deste 

relatório a Professora Rosa Branca Tracana. 

Durante o período de estágio participei ativamente nos projetos planeados e 

realizei algumas atividades de expressão plástica, musical, motora e de educação para a 

cidadania para crianças dos três aos dez anos. 

Este relatório encontra-se dividido em três capítulos: caracterização da instituição, 

caracterização do público-alvo e o estágio. 

No primeiro capítulo contextualizarei a instituição na cidade da Guarda, 

caracterizando tanto a cidade, como a instituição, abordando a história, missão, visão, 

valores, recursos humanos, recursos materiais, os serviços prestados por cada valência e 

as parcerias que a instituição estabelece. 

No segundo capítulo definirei o conceito de infância, assim com a evolução que 

sofreu ao longo destes anos. Caracterizarei também o público-alvo, de acordo com as 

teorias estudadas nos semestres anteriores e também o papel de um técnico de 

Acompanhamento de Crianças e Jovens.  

Por último, no terceiro capítulo abordarei os objetivos do estágio, descreverei 

todas as atividades que colaborei e que orientei e elucidarei aspetos fundamentais no 

decorrer do mesmo. 



 

 

 

Capítulo I 

Caracterização da Instituição 
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1. Localização e caracterização 

A Obra de Santa Zita2 (Figura 1) situa-se na cidade da Guarda, na Rua Pedro Alvares 

Cabral, 6300-745, Guarda. 

Localizado no centro interior de Portugal Continental, o concelho da Guarda, é capital 

de distrito com 1056 metros de altitude, sendo constituída por 43 freguesias. De acordo 

com os últimos Censos (2011), o concelho da Guarda tem um total de 42 541 habitantes, 

sendo um dos maiores concelhos de Portugal. 

A cidade da Guarda foi criada a 27 de novembro de 1199, por D. Sancho I e situa-se 

entre o Planalto Guarda-Sabugal e a Serra da Estrela, tendo uma área total de 712,11 km2, 

onde podemos também encontrar as bacias hidrográficas do rio Mondego, Zêzere e Côa. 

Esta histórica cidade é conhecida pelos seus 5 F’s: Forte devido ao granito persistente 

nas paisagens; Farta devido aos seus vales férteis, cursos de água e gastronomia; Fria 

das montanhas cobertas de neve nas épocas mais frias; Fiel tem origem na história da 

cidade e às características dos habitantes e Formosa por todos os monumentos históricos 

que possui. 

 

Figura 1 - Localização geográfica da Obra de Santa Zita 

Fonte:https://www.google.pt/maps/place/Casa+de+Santa+Zita/@40.5380657,-

7.265368,836a,35y,90h/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xd3cfacd5a179593:0xde7c88d832f380d!8m2!3d40.5386591!4

d-7.2645334?hl=pt-PT (06/07/2018) 

 

                                                 
2 Informação relativa à história do município da Guarda adaptada de https://www.mun-

guarda.pt/Portal/concelho.aspx (consultado a 07/07/2018) 

https://www.mun-guarda.pt/Portal/concelho.aspx
https://www.mun-guarda.pt/Portal/concelho.aspx
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1.1.Guarda e a Educação 

O município da Guarda tem um papel fundamental na área da Educação, criando 

diversos projetos e atividades pedagógicas que sustentam o Plano Municipal de 

Educação4 (PME), sendo este um instrumento para todos os estabelecimentos de ensino 

públicos e particulares que auxiliam na promoção do sucesso escolar, mobilizando 

recursos para a concretização do plano. A Tabela 1 apresenta o número de alunos no 

município da Guarda por níveis de escolaridade, quer no ensino público, quer no 

particular. 

Tabela 1 - Total de alunos por nível de ensino (Particular e Público) do Concelho da Guarda em 2015 

(Fonte: PME do Concelho da Guarda) 

Podemos observar que o nível de ensino com um maior número de alunos é o ensino 

superior, seguido do ensino secundário. Em terceiro, com 1 468 alunos encontra-se o 1º CEB, de 

seguida o 3º CEB, depois o ensino pré-escolar, seguido do 2º CEB e por último a creche, 

apresentando o concelho um total de 9 460 alunos. 

O Plano Municipal de Educação, do concelho da Guarda, tem como principal objetivo a 

promoção do sucesso escolar de através de um meio justo e de igualdade social, precavendo o 

risco de abandono escolar. Sendo o lema “Uma cidade educadora, uma escola de cidadania” o 

município proporciona diversos tipos de projetos com a colaboração de algumas entidades da 

comunidade. Os projetos a desenvolver tendem a focar-se na área do desporto; intervenção social; 

na promoção do livro, da leitura e da cultura local; promoção da música; da proteção do ambiente; 

da promoção da saúde, da formação, das artes e das expressões. 

                                                 
4 Informação adaptada do PME do município da Guarda: https://www.mun-

guarda.pt/conteudos/PublishingImages/Documentos/Juventude/PMEducacao.pdf (07/07/2018) 

Nível de ensino Número de alunos 

Creche 491 

Pré-Escolar 1 048 

1º CEB 1 468 

2º CEB 893 

3º CEB 1 285 

Secundário 1 690 

Superior 2 585 

Total 9 460 

https://www.mun-guarda.pt/conteudos/PublishingImages/Documentos/Juventude/PMEducacao.pdf
https://www.mun-guarda.pt/conteudos/PublishingImages/Documentos/Juventude/PMEducacao.pdf
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1.1. Instituição Particular de Solidariedade Social 

Uma Instituição Particular de Solidariedade Social6 (IPSS) é uma iniciativa sem fins 

lucrativos que pretende apoiar crianças e jovens, famílias, idosos, pessoas com invalidez, 

promovendo a saúde, educação e formação e auxiliando na resolução de conflitos da 

população envolvente. Uma IPSS não é dirigida pelo Estado nem pelas autarquias, mas 

sim por um corpo independente que promove a solidariedade e transmite valores morais 

sempre de forma justa. 

Qualquer IPSS tem os seus direitos, como a isenção do pagamento de contribuições e 

redução da taxa contributiva se contratarem desempregados e longa duração ou jovens à 

procura do 1º emprego, trabalhadores vinculados e reclusos em regime aberto. No 

entanto, para além de direitos, qualquer IPSS tem os seus deveres. Tem o dever de 

comunicar à Segurança Social alterações de elementos de identificação, qualquer 

alteração de admissão ou exclusão de trabalhadores, alterações de contratos de trabalho; 

tem o dever de entregar declarações aos trabalhadores; de entregar as declarações de 

remunerações e de efetuar o pagamento de contribuições e quotizações. 

 

1.2. Obra de Santa Zita  

A 1 de abril de 1931, na cidade da Guarda, surgiu a Obra de Santa Zita8 (OSZ), 

alargando-se para o resto do país, sedeando-se mais tarde em Lisboa. 

Fundada por Monsenhor Alves Brás, a OSZ é uma Instituição Particular de 

Solidariedade Social (IPSS) inscrita no Centro Regional de Segurança Social de Lisboa e 

Vale do Tejo, sob o nº 30/84 do livro 2 das Associações de Solidariedade Social, podendo 

usufruir de personalidade jurídica canónica e civil. 

A OSZ tem o intuito de, para além de ser uma instituição de solidariedade, tem por 

objetivo suscitar o espírito de solidariedade no outro e também de auxiliar nas áreas da 

educação, formação, prevenção, cultura e ação social, respondendo, desde os anos 30, a 

diversos jovens que se encontram em situações vulneráveis. No entanto, mais tarde, 

oferecia formação profissional de culinária, economia doméstica, de corte e costura e de 

muitas outras formações até ao aparecimento das Escolas Profissionais de Agentes de 

Serviço e Apoio Social, que na atualidade correspondem ao nível IV. Já o surgimento de 

                                                 
6 Informação adaptada de http://www.seg-social.pt/ipss (07/07/2018) 
8 Toda s informação referente à OSZ da Guarda foi adaptada de http://www.osz.pt/guarda/ (03/07/2018)  

http://www.seg-social.pt/ipss
http://www.osz.pt/guarda/
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Creches, Pré-Escolas, Centros de Atividades de Tempos Livres e Centros de Acolhimento 

a Crianças e Jovens em risco, Escolas Profissionais, Residências para pessoas idosas, 

Centros de Dia e Serviço de Apoio Domiciliário surgiram a partir dos anos 70. 

Atualmente, a OSZ da Guarda pode contar com vinte e duas funcionárias, sendo três 

delas estagiárias; sete educadoras, sendo uma estagiária e quatro cooperadoras do 

Instituto Secular das Cooperadoras da Família. 

 

1.2.1 Missão 

Sendo uma instituição católica criada para auxiliar pessoas em estado vulnerável, a 

OSZ tem por missão servir, de forma qualificada, de acordo com as necessidades e 

interesses das famílias, não esquecendo a constante formação de todas as colaboradoras 

da instituição. 

A OSZ da Guarda incide a sua ação na área de Creche, Pré-Escolar e CATL. 

 

1.2.2 Visão 

Para uma maior eficácia nestas três valências, a OSZ da Guarda rege-se pelos 

seguintes objetivos: 

 Ser uma ponte de vida familiar e profissional do agregado familiar; 

 Auxiliar as famílias nos encargos educativos dos utentes; 

 Proporcionar um apoio individualizado adequado a cada criança; 

 Precaver qualquer situação de risco e de incapacidade do saudável 

desenvolvimento da criança; 

 Possibilitar um ambiente propício e meios e estratégias para o 

desenvolvimento total da criança; 

 Criar hábitos de higiene e de segurança na criança; 

 Estabelecer um elo de ligação com a comunidade. 

 

1.2.3 Valores 

Para a concretização de todos os objetivos anteriormente referidos, é fundamental 

elucidar determinados valores em que a OSZ se rege, e sendo ela uma instituição cristã, 
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tem o dever de ser uma fonte de transmissão de valores e princípios para as famílias e 

comunidades envolventes. São eles: 

 O respeito por cada indivíduo, assim como os seus direitos e deveres desde o seu 

nascimento ao termo natural; 

 Não menosprezar a Criança; 

 Importância da família como papel fundamental para a construção de um meio 

equilibrado; 

 Apreço pela vida de cada criança; 

 Continuidade no desenvolvimento de cada um ao longo da sua vida; 

 Ética, respeito pela diferença, solidariedade, gratidão e profissionalismo são 

pilares da instituição e de todos os envolventes, deixados por Monsenhor Joaquim 

Alves Brás e a seguir de Santa Zita. 

 

1.2.4 Recursos humanos 

O Esquema 1 representa a forma como está organizada a OSZ da Guarda, podendo 

alguns cargos serem atribuídos à mesma pessoa. 

 

 Fonte: Obra de Santa Zita da Guarda: http://www.osz.pt/guarda/recursos/recursos-humanos/recursos-humanos:505 (26/06/2018) 

 

Esquema 1 - Recursos humanos da OSZ da Guarda 

http://www.osz.pt/guarda/recursos/recursos-humanos/recursos-humanos:505


7 

 

 

1.2.5. Recursos materiais 

As instalações da OSZ estão divididas por 3 pisos. 

No piso 0 podemos encontrar a receção, um salão polivalente, lavandaria geral, três 

casas de banho para crianças, uma casa de banho de deficientes, duas casas de banho para 

adultos e cinco salas de atividades destinadas ao CATL. 

No piso 1 situa-se uma sala de berçário, equipado com uma copa, um fraldário e um 

dormitório; três salas de creche, cada uma equipada com uma casa de banho, todas elas 

com acesso a um parque infantil. Tem também dois gabinetes, cozinha e respetivos 

anexos, refeitório de crianças e de pessoal, casa de banho de crianças e sala de atividades. 

No piso 2 encontra-se uma sala de reuniões, duas salas de pré-escolar (cada uma 

equipada com instalações sanitárias para crianças), duas casas de banho de adultos, uma 

arrecadação e sala do pessoal, equipada com cacifos. 

Por último, no piso 3, localiza-se a capela, casa de banho de adultos e arrecadações 

de material. 

Na parte exterior do edifício podemos destacar duas áreas: parque infantil destinado 

ao pré-escolar e creche e uma área ampla junto à fachada da instituição que inclui algumas 

plantações agrícolas.  

 

1.2.6 Serviços de cada valência 

Para uma melhor concretização dos objetivos traçados para cada ano letivo, cada 

valência dispõe de serviços que visam o bem-estar da criança de acordo com as 

expectativas da família. 

A Creche, atualmente com 50 crianças, dispõe de alimentação adequada e 

especializada no caso de existir prescrição médica, cuidados de higiene pessoal, 

atividades que promovam o saudável desenvolvimento da criança nas diversas áreas do 

crescimento e presta também apoio às famílias com informações e conselhos para o 

melhor desenvolvimento e bem-estar das crianças. 

Os serviços prestados na valência do pré-escolar, com 37 crianças, englobam os 

cuidados de higiene pessoal, a alimentação adequada e, caso necessário, especializada, 
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dispõe também de atividades de desenvolvimento de acordo com o Projeto Educativo e 

Curricular, atendimento individualizado e fornecimento de informação necessária à 

família para o melhor bem-estar da criança. 

Por último, o CATL, com 72 crianças, procura, à semelhança da Creche e do Pré-

escolar, ter em conta a higiene pessoal de cada criança; a alimentação completa, podendo 

ser especializada se necessário; acompanhamento da escola às instalações da OSZ e ajuda 

personalizada nos trabalhos de casa. 

A OSZ conta também com algumas atividades complementares como catequese, 

inglês, karaté, ginástica, música, peregrinações e convívios abertos à família e 

comunidade envolvente.  

 

1.2.7. Parcerias 

De forma a melhorar a qualidade dos serviços prestados às famílias, a OSZ pode 

contar com diversas parcerias, entre elas:  

 Instituto do Emprego e Formação Profissional da Guarda; 

 Câmara Municipal; 

 Fundação Monsenhor Alves Brás; 

 Cruz Vermelha; 

 Cáritas Diocesana da Guarda; 

 Centro de Saúde; 

 Bombeiros Voluntários da Guarda; 

 Polícia; 

 Instituto Politécnico da Guarda. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo II 

Enquadramento Teórico 
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2. Caracterização do público-alvo 

2.1.Conceções da infância 

Antigamente as crianças eram vistas como pequenos adultos e a forma como eram 

tratadas não se distinguia da forma como eram tratados os mais “maduros”. Apenas a 

partir do século XVI, a criança é vista como um ser humano frágil e protegido. Em 1946, 

depois da IIª Guerra Mundial, de modo a proteger as crianças da enorme pobreza que se 

vivia na Europa, criou-se o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) que tem 

por objetivo apoiar a criança, fornecendo serviços de saúde, educação, nutrição e bem-

estar de forma a melhorar a qualidade de vida. Em 1959, a UNICEF criou a Declaração 

Universal dos Direitos da Criança que visa defender a criança e vem esclarecer que a 

criança, para além de deveres, tem os seus direitos. 

Direitos da Criança 

A 20 de novembro de 1959, a UNICEF criou a Declaração Universal dos Direitos 

das Crianças9, dividido por 10 princípios. 

“Princípio I – Direito à igualdade, sem distinção de raça, religião ou nacionalidade; 

Princípio II – Direito à especial proteção para o seu desenvolvimento físico, mental e 

social; 

Princípio III – Direito a um nome e a uma nacionalidade; 

Princípio IV – Direito à alimentação, habitação e assistência médica adequada para a 

criança e mãe; 

Princípio V – Direito à educação e a cuidados especiais para a criança física ou 

mentalmente deficiente; 

Princípio VI – Direito ao amor e à compreensão por parte dos pais e da sociedade; 

Princípio VII – Direito à educação gratuita e ao lazer infantil; 

Princípio VIII – Direito a ser socorrido em primeiro lugar, em caso de catástrofe; 

Princípio IX – Direito a ser protegido contra o abandono e a exploração no trabalho; 

                                                 
9 Retirado de http://www.dhnet.org.br/direitos/sip/onu/c_a/lex41.htm (10/07/2018) 

http://www.dhnet.org.br/direitos/sip/onu/c_a/lex41.htm
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Princípio X – Direito a crescer dentro de um espírito de solidariedade, compreensão, 

amizade e justiça entre os povos.” 

Em 1979, a UNICEF criou a Convenção dos Direitos das Crianças (1989)10 proposta 

pelo governo polaco, sendo apenas publicado em 1989, de forma a reforçar os direitos 

das crianças. Em Portugal, a partir desta data, os primeiros anos de vida da criança 

passaram a ser completamente diferentes dos anos antecedentes, pois a presença das 

crianças em jardins-de-infância tornou-se cada vez mais frequente e fundamental. 

 

2.2. Desenvolvimento da Criança 

Jean Piaget (1945) destaca quatro áreas do desenvolvimento12 da criança que se 

iniciam ao nascimento:  

 Desenvolvimento físico está dependente do desenvolvimento cognitivo, mas 

caracteriza-se pela evolução da motricidade da criança desde o nascimento, ao 

momento que começam a gatinhar, a saltar, a escrever e muitas outras atividades 

físicas que poderão desenvolver;  

 Desenvolvimento cognitivo engloba a capacidade da criança pensar e de 

processar informações. É com estes processos que a criança começa a raciocinar, 

a memorizar e até a resolver eventuais problemas e assim aprende a adaptar-se ao 

meio envolvente; 

 Desenvolvimento social corresponde à aprendizagem de normas sociais, de 

outras culturas e tradições através da convivência e da troca de informação com 

outras crianças, jovens e adultos; 

 Desenvolvimento afetivo abrange tudo o que está relacionado com as emoções, 

pois o amor e carinho é fundamental para que o bebé cresça de forma saudável e 

desenvolva inteligência emocional. 

De seguida apresentam-se três grandes teorias do desenvolvimento13 de Jean Piaget, 

Sigmund Freud e Erik H. Erikson. 

                                                 
10 Informação adaptada de https://profuturo.education/pt/2017/11/23/a-historia-da-convencao-dos-direitos-

da-crianca/ (10/07/2018) 
12 Informação adaptada de https://minutosaudavel.com.br/desenvolvimento-infantil/ (12/07/2018) 
13 Retirado de E. Papalia, Diane; Wendkos Olds, Sally; Duskin Feldman, Ruth (2006) Desenvolvimento 

Humano, São Paulo: Artmed Editora SA. 

https://profuturo.education/pt/2017/11/23/a-historia-da-convencao-dos-direitos-da-crianca/
https://profuturo.education/pt/2017/11/23/a-historia-da-convencao-dos-direitos-da-crianca/
https://minutosaudavel.com.br/desenvolvimento-infantil/
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2.2.1. Desenvolvimento Cognitivo 

Segundo Jean Piaget, um indivíduo, a partir do nascimento, terá de passar 

obrigatoriamente por 4 estádios: primeira infância (do nascimento aos 2 anos), segunda 

infância (dos 2 anos aos 7 anos), a terceira infância (dos 7 anos aos 11 anos) e o estádio 

das Operações formais (dos 11 anos ao termo da vida), no entanto, este último estádio 

não se enquadra na caracterização do público-alvo das OSZ, visto que a idade máxima 

das crianças a frequentar a instituição é de 11 anos, ou seja, terceira infância.  

Na primeira infância, existe o chamado Estádio Sensório-Motor, dividido por seis 

subestádios. O bebé vai regendo-se, inicialmente, pelos reflexos e mais tarde pelas 

sensações, principalmente as que lhe são mais agradáveis e com intenção de repeti-las. 

Na segunda infância, no Estádio Pré-operatório, a criança começa a distinguir 

diferentes pessoas e objetos por meio de símbolos. Esta idade é também conhecida de 

“idade do faz de conta”, pois começam as brincadeiras imaginativas e até possíveis 

amigos imaginários. É também uma etapa em que a criança é muito egocêntrica, a criança 

ainda não tem a capacidade de se colocar no lugar do outro, apenas mais tarde o vai ser 

capaz de fazer. 

Já na terceira infância, no Estádio das Operações concretas, a criança começa a 

desenvolver o raciocínio lógico, no entanto ainda não é capaz de resolver problemas 

relacionados com o raciocínio abstrato. 

 

2.2.2. Desenvolvimento Psicossexual 

Sigmund Freud (1905), com base em casos de pacientes, desenvolveu a teoria de que 

problemas da vida adulta eram causados pela estagnação em estádios durante a infância. 

Freud destaca cinco estádios: Oral (nascimento aos 12/18 meses), Anal (12/18 meses aos 

3 anos), Fálico (3 aos 6 anos), Latência (6 anos à puberdade) e Genital (puberdade à 

idade adulta), no entanto, à semelhança do desenvolvimento cognitivo, este último estádio 

não entra no contexto do público-alvo da OSZ. 

O estádio oral consiste na principal fonte de prazer ser a boca e a cavidade bocal, isto 

é, as atividades do bebé envolvem a boca, como amamentar. 

No estádio anal, a criança sente prazer retendo ou expelindo fezes. Nesta etapa, é 

fundamental que a criança largue as fraldas, pois já começa a ter controlo dos esfíncteres. 
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No estádio fálico, a área de prazer passa a ser o próprio genital, pois a criança, nesta 

idade começa a descobrir o corpo do sexo oposto e o seu próprio corpo. 

O estádio de latência é uma fase extremamente calma. Freud defende que, como 

desde o nascimento até esta etapa as descobertas foram bastante intensas, nesta fase há 

um “adormecimento” por parte da criança e ela não tem interesse na descoberta do corpo 

e da vida sexual. 

 

2.2.3. Desenvolvimento Psicossocial 

O psicanalista Erik H. Erikson (1976) defende que desde o nascimento até à morte, o 

indivíduo terá de passar por oito crises, em que cada uma contem um lado positivo e outro 

negativo. Para cada um ultrapassar determinada crise é necessário encontrar o equilíbrio 

entre o lado positivo e o lado negativo, chamado de virtude, pois segundo Erikson, só o 

faria com sucesso quem, em cada crise, reconhecesse que o lado bom deveria predominar, 

no entanto é necessário haver um pouco de lado negativo, com a ajuda da virtude para 

equilibrar. 

 Na  apresentam-se as primeiras quatro crises de acordo com as idades das crianças 

da OSZ da Guarda. 

Tabela 2 - Crises segundo Erikson 

 

 

2.3 Perfil do Técnico de Acompanhamento de Crianças e Jovens 

O Técnico de Acompanhamento de Crianças e Jovens tem um papel fundamental na 

educação das crianças e dos jovens ao seu encargo, devendo educá-los através de uma 

educação não-formal. 

Crise Faixa etária Virtude 

Confiança versus desconfiança 
Nascimento – 12/18 

meses 
Esperança 

Autonomia versus vergonha e dúvida 12/18 meses – 3 anos Vontade 

Iniciativa versus culpa 3 anos – 6 anos Propósito 

Produtividade versus inferioridade 6 anos - puberdade Habilidade 
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O objetivo do técnico é acompanhar as crianças e os jovens em idade escolar, 

trabalhando de forma autónoma ou agregado a uma equipa de trabalho, seguindo 

princípios deontológicos, promovendo sempre o desenvolvimento da criança assim como 

a sua educação pessoal e social. O técnico de Acompanhamento de Crianças e Jovens 

deverá ter as seguintes aquisições: 

a) “Dominar saberes de natureza científica, técnica e prática de uma ação 

profissional integrada e participada; 

b) Cuidar de crianças e jovens em jardins-de-infância, escolas, centros de 

atendimento e ocupação de tempos livres e outras instituições; 

c) Acompanhar as crianças e os jovens no seu desenvolvimento psicomotor e 

afetivo; 

d) Ajudar à aquisição da linguagem, de hábitos de higiene e segurança e das regras 

básicas da vida em sociedade; 

e) Programar, desenhar e realizar atividades de intervenção educativa e de 

intervenção social junto do público-alvo nos diversos contextos; 

f) Ajudar a estimular a criatividade das crianças e dos jovens e a favorecer a 

aquisição da autonomia e socialização; 

g) Colaborar com o desenvolvimento da relação com as famílias dos educandos, 

favorecendo um clima de confiança, diálogo e apoio mútuo; 

h) Ajudar a integração das crianças e dos jovens com necessidades educativas 

especiais, colaborando na programação, no desenvolvimento e no 

acompanhamento das suas atividades quotidianas e de tempos livres; 

i) Avaliar o processo de intervenção e os resultados obtidos gerindo documentação 

e transmitindo informação;  

j) Dinamizar as equipas nos seus diferentes projetos”14 

 

 

                                                 
14Retirado de Diário da República, 2.ª série – Nº 13 – 20 de janeiro de 2016, Aviso nº 573/2016 
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3. Estágio 

3.1.Descrição do estágio 

O estágio teve início no dia 26 de fevereiro e fim a 25 de junho, cumprindo no total 

750 horas. De início fui inserida na equipa do CATL e desde a segunda semana que 

permaneci no primeiro grupo, ou seja, no grupo do 1º e 3º ano, que mais tarde foi separado 

e continuei no grupo do 1º ano, embora, quando necessário, auxiliei o grupo do 3º ano. 

Relativamente ao tempo em que não havia crianças no CATL, frequentei a valência de 

creche, berçário e pré-escolar. Na primeira semana estive na sala do pré-escolar, na 

segunda na creche e berçário e por opção, por me identificar mais, no restante tempo do 

estágio auxiliei uma das salas do pré-escolar. No entanto, quando necessário, ia ajudar a 

creche ou o berçário no que fosse preciso.  

Nas férias escolares, auxiliava no acolhimento do pré-escolar e quando estes se 

encaminhavam para as respetivas salas por volta das 9h, passava para a valência de CATL 

até ao final do dia.  

Inicialmente o meu horário terminava às 18h e apenas com uma hora de pausa, porém 

com a divisão do 1º e 3º ano era necessário auxiliar na hora dos trabalhos de casa, por 

isso foi acrescentada meia hora na hora de pausa, para que pudesse sair às 18h30 e assim 

apoiar nos estudos. A seguinte tabela (Tabela 3) corresponde ao meu horário. 

Tabela 3 - Horário 

Horário 

8h30m – 9h Acolhimento do pré-escolar 

9h – 11h Pré-escolar 

11h – 11h40m Almoço do pré-escolar 

11h40m – 12h Almoço 

12h – 14h Almoço do CATL 

14h – 14h30m Pré-escolar 

14h30m – 16h Pausa 

16h – 18h30m CATL 

Fonte: Própria 
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3.2.Objetivos do estágio 

O estágio tem como principal objetivo atender da melhor forma às necessidades das 

crianças e da instituição, de acordo com o que foi aprendido nos três semestres anteriores. 

Tem também como finalidade proporcionar ao estagiário ferramentas e experiência para 

crescer pessoalmente e profissionalmente. 

Para tal, é esperado que o estagiário desenvolva atividades de acordo com o que foi 

aprendido e com as necessidades da instituição e das crianças. No entanto, ao entrar na 

instituição, foi-me logo alertado que as crianças, principalmente as do CATL, poderiam 

ser um pouco problemáticas, facto que reparei logo no primeiro dia e ao fim do tempo de 

observação, notei que a principal carência da valência seriam os afetos. 

Segundo Dulce Maria Cardoso (2005)16, “O afeto tem a ver com a completude. Somos 

famintos, temos uma penúria. Temos necessidade de sairmos de nós para chegar ao outro. 

Tem a ver com a solidão a que estamos condenados. O afeto é o que nos protege, é um 

superpoder, o que nos tende a tornar invencíveis.”. Para Saltini (2008)17 Um 

técnico/professor deverá, não só ter conhecimentos da teoria, mas também de respeitar a 

criança, dando-lhe a devida importância. Através da afetividade, conseguimos chegar 

mais perto da criança, entendendo-a e mostrar que alguém se importa com o que ela sente, 

pois é uma fase em que há descobertas do mundo e surgem imensos sentimentos que 

devem ser respeitados e é fundamental aprender a lidar com eles. Uma criança que não 

recebe afetos de quem educa, não sente confiança suficiente para poder aprender. 

As crianças com que me deparei tinham um comportamento de chamar a atenção, 

sendo nalgumas percetível pelo próprio olhar. Sendo este o cenário, a minha estratégia, 

primeiramente foi através de afetos, conquistar a confiança delas. Crianças como elas, a 

meu ver, não obedecem quando se ralha com elas, antes pelo contrário, conversando 

calmamente fazendo-os chegar à razão foi o método que utilizei e que acho mais eficaz. 

Apenas quando conquistada a confiança é que me senti preparada para realizar atividades. 

Por isso poderei não ter elaborado muitas atividades, mas os afetos, são a base do 

crescimento de uma criança e isso é mais importante que qualquer atividade. 

                                                 
16 Retirado de https://www.dn.pt/sociedade/interior/o-afeto-e-seus-efeitos-9027990.html (26/07/2018) 
17Adaptado de https://sapientia.ualg.pt/bitstream/10400.1/8298/1/Relat%C3%B3rio%20Final_RitaLuz.pdf 

(26/07/2018) 

 

https://www.dn.pt/sociedade/interior/o-afeto-e-seus-efeitos-9027990.html
https://sapientia.ualg.pt/bitstream/10400.1/8298/1/Relat%C3%B3rio%20Final_RitaLuz.pdf
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3.3.Atividades 

De seguida apresentarei as atividades que propus (assinaladas a sombreado) e que 

colaborei. Para tal, a tabela que se segue (Tabela 4) contém essas atividades, onde serão 

divididas por valência para uma melhor compreensão. 

Tabela 4 - Atividades realizadas 

Valência Atividade 

Pré-escolar 

Lembrança do dia do pai 

Lembrança da Páscoa 

“Quem sou eu?” 

Lembrança do dia da mãe 

“Porque é que os animais não conduzem?” 

CATL 

Torneio da Páscoa 

Lembrança da Páscoa 

Zumba 

Marshmellow Challenge 

Ida às Piscinas Municipais 

Oração 

Manequim do 25 de abril 

Lembrança do Dia da Mãe 

Lembrança da Semana da Vida 

Dinâmicas 

Terço 

“Preferes?” 

“Desafios ao Minuto” 

Pré-escolar e CATL 

Dia do Fundador 

Dia do Pai 

Dia da Mãe 

Semana da Vida 

Missa dos finalistas 

Peregrinação a Fátima 

Caminhada de final de ano 

4º Ano Missa de finalistas da escola EB Santa Zita 

Fonte: Própria 
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3.3.1. Pré-escolar 

i) Lembrança do dia do pai 

Para a celebração do dia do pai, as crianças da sala de pré-escolar onde estava 

inserida, de forma a passar uma mensagem que levasse o pai a passar mais tempo com os 

filhos, elaborou uma carruagem de comboio, na qual colaborei na realização da mesma.  

Objetivos: 

 Desenvolver a motricidade fina; 

 Estimular a concentração e atenção; 

 Treinar o grafismo. 

Materiais: 

 Goma Eva (azul, vermelho, amarelo e branco); 

 Rolo de papel higiénico grande; 

 Tinta (vermelho e preto); 

 Cola UHU bisnaga; 

 Almofadas e picos de picotar; 

 Marcadores; 

 Palitos; 

 Folhas brancas impressas com a mensagem; 

 Papel autocolante; 

 Papel A3; 

 Agrafador. 

Descrição:  

Iniciámos a lembrança cortando uma porta pequena na parte superior do rolo de 

papel higiénico, para seguidamente a criança poder pintar de vermelho. De seguida, 

desenhámos a parte da frente e a parte de trás da carruagem, as luzes da frente e de trás, 

as matrículas, as rodas e a figura do pai, para as crianças poderem picotar cada um. Com 

tudo picotado, as crianças pintaram com marcadores o pai no boneco picotado e a 

educadora desenhou as matrículas, sendo que na parte da frente estava escrito o nome do 

pai e na parte de trás a data do dia do pai. Já com todas as peças prontas, colou-se tudo e 

as crianças recortaram as pequenas bandeiras que diziam “Leva-me a passear contigo!” 
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para depois podermos colar co palito e prender na carruagem ao lado do boneco que se 

encontra colado na pequena porta recortada anteriormente. 

Quanto ao embrulho, a educadora cortou a folha de papel A3 de forma a criar um saco, 

onde as crianças colaram uma gravata vermelha de papel autocolante picotada 

anteriormente. De seguida, as crianças com ajuda, escreveram a palavra “PAI” pelo 

restante espaço do embrulho. Seguidamente colocou-se a carruagem dentro do saco, 

juntamente com um desenho feito pelas crianças dedicado ao pai e fechou-se o embrulho 

com agrafos. 

Avaliação: 

 A atividade correu bem e tem uma boa mensagem para as famílias, para que os 

pais passem mais tempo com os filhos. 

 

ii) Lembrança da Páscoa 

Relativamente à lembrança da Páscoa, propus a elaboração de um coelho feito a 

partir de um copo de plástico.  

Objetivos: 

 Estimular a motricidade fina; 

 Desenvolver a atenção e concentração; 

 Trabalhar o grafismo. 

Materiais: 

 Copo de plástico; 

 Algodão colorido; 

 Cola branca; 

 Marcadores; 

 Lápis; 

 Olhos móveis para colar; 

 Almofadas e picos para picotar; 

 Pincel e copo; 

 Tinta branca; 
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 Cartolina (azul e rosa); 

 Goma Eva (azul e rosa). 

Descrição: 

Para começar, separámos as cores do algodão, pois apenas foi necessário o 

algodão azul e rosa. De seguida, as crianças, com ajuda, colavam pedaços de algodão no 

copo de plástico utilizando cola branca até estar todo coberto. Com o copo pronto, 

desenhámos em goma eva as patas e as orelhas para as crianças poderem picotar e assim, 

colar no respetivo coelho. Feitas as patas, chegou a hora de desenhar a cabeça e para isso 

foi utilizado cartolina onde eles também picotaram. Para completar a cabeça, a educadora 

desenhou a lápis o nariz, boca, bigodes e sobrancelhas e as crianças passaram com 

marcador por cima, pintando também o nariz de preto e os dentes com tinta branca. Para 

terminar a cara colámos os olhos e contornámos com marcador os limites da cabeça e 

colaram uma bola de algodão na parte de trás para ser o rabo. Chegado o dia de levarem 

os coelhos (Figura 2) para casa, os copos foram recheados de chocolates e rebuçados. 

 

Avaliação: 

 Relativamente a esta atividade, a meu ver correu muito bem, no entanto, a 

educadora escolheu as cores que para mim não seriam as mais indicadas, atribuindo o 

rosa às meninas e o azul aos meninos. As crianças são livres de escolher a cor que desejam 

e esta seleção vem mostrar um pouco a desigualdade de género, que é um assunto que 

atualmente é muito falado e, a meu ver, é de pequeno que a igualdade de género deve ser 

Figura 2 - Coelho da Páscoa finalizado 

Fonte: Própria 
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trabalhada. Ana Silva (2001)18 defende que problemas de desigualdade de género no 

futuro, têm origem na excessiva diferenciação entre menino e menina durante a infância. 

 

iii) “Quem sou eu?” 

Esta atividade consiste no conto da história “As cores de Mateus” que fala da vida 

de um menino chamado Mateus que é africano. A história aborda temas como o racismo 

e a adoção, pois Mateus é adotado, o que não impede de amar e ser amado da maneira 

que é.  

Objetivos: 

 Estimular a criatividade, concentração e atenção; 

 Promover o respeito pelo Outro; 

 Questionar a interculturalidade; 

 Desenvolver a motricidade fina; 

 Dar conhecimento de outras culturas. 

Materiais: 

 Livro “As cores de Mateus”; 

 Lápis;  

 Fotocópias. 

Descrição: 

A atividade ocorreu a uma quinta-feira com as crianças de 5 anos quando os mais 

novos estavam na ginástica.  

Iniciei a atividade com a história “As cores de Mateus” explorando-a e abordando 

os temas do racismo e da adoção. Terminada a história e a breve conversa sobre a mesma, 

cada um foi convidado a pintar uma ficha que continha diversas caras de crianças de 

várias partes do mundo, como mostra a Figura 3.  

 

                                                 
18 Adaptado de https://www.cig.gov.pt/wp-content/uploads/2015/10/398_15_Guiao_Pre_escolar.pdf 

(26/07/2018) 

 

https://www.cig.gov.pt/wp-content/uploads/2015/10/398_15_Guiao_Pre_escolar.pdf
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Avaliação: 

A atividade correu bem, no entanto as crianças tiveram alguma dificuldade em 

estar com atenção, porém conseguiram alcançar os objetivos esperados. Não consegui 

elaborar a atividade com os mais novos, pois de seguida tive de me ausentar para uma 

reunião de CATL sobre a interrupção letiva da Páscoa. 

Quanto ao desenho, todos conseguiram identificar que os rostos sendo estes de 

lugares diferentes e pude observar que nenhuma das crianças pintou a pele, apenas 

pintaram o cabelo, olhos e adereços, o que concluo que nenhuma faz distinção de etnias, 

que aceitam bem o facto de existirem diferentes culturas. 

 

iv) Lembrança do dia da mãe 

Para celebrar o dia da mãe, na sala do pré-escolar, elaborámos uma capa para o 

telemóvel das mães.  

Objetivos: 

 Estimular a motricidade fina e a precisão; 

 Desenvolver a atenção e concentração; 

 Trabalhar o grafismo da palavra “mãe”. 

 

Figura 3 - Desenho dado para pintar 
Fonte: 

http://cantinhodashistoriasbiblicas.blogspo

t.com/2010/09/visuais-para-missoes.html 

(18/07/2018) 

http://cantinhodashistoriasbiblicas.blogspot.com/2010/09/visuais-para-missoes.html
http://cantinhodashistoriasbiblicas.blogspot.com/2010/09/visuais-para-missoes.html
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Materiais: 

 Goma Eva (rosa, roxo, amarelo, verde); 

 Cola UHU bisnaga; 

 Tesouras; 

 Almofadas e picos para picotar; 

 Papel A3; 

 Velcro; 

 2 Batatas; 

 Faca; 

 Tinta (amarela e rosa); 

 Marcadores (verde claro, verde escuro e roxo); 

 Lápis de cor verde; 

 Agrafador. 

Descrição:  

Primeiramente foram feitos moldes da capa para as crianças picotarem em goma 

eva. Seguidamente, também para picotarem em goma eva, foram feitas as pétalas, o botão 

da flor, uma flor e as letras necessárias para escrever a palavra “mãe”. Com todas as peças 

picotadas, fechámos a capa, colámos tudo e colocámos velcro para a capa poder abrir e 

fechar, como mostra a figura 4.  

Relativamente ao embrulho, à semelhança do dia do pai, o processo decorreu da 

mesma forma, no entanto em vez de gravatas, as crianças com a nossa ajuda, carimbaram 

com batata, já previamente preparada pela educadora, o papel de embrulho de modo a 

que ficassem cinco flores em cada lado do papel. Quando a tinta secou, as crianças, com 

os marcadores verdes, desenharam os pés das flores, as folhas e a relva, pintando de 

seguida as folhas com lápis de cor. Para terminar, escreveram a palavra “mãe” duas vezes 

em cada lado do embrulho. Para finalizar, colocámos a capa dentro do embrulho 

juntamente com um desenho feito por elas destinado à mãe e agrafamos o saco. 
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Avaliação: 

A atividade correu muito bem, pois também era uma lembrança muito simples. No 

entanto, à semelhança dos coelhos da Páscoa, a educadora fez a distinção entre menino e 

menina com as cores rosa e roxo, o que a meu ver cada criança escolhia a cor que desejava. 

 

v) “Porque é que os animais não conduzem?” 

A seguinte atividade foi proposta por mim e destinada às crianças de cinco anos 

das duas salas de pré-escolar no momento da hora da sesta dos mais novos. 

Nesta atividade é abordado o tema da segurança rodoviária e de outros assuntos 

relativos a diversos perigos que existem quando andamos na rua.  

Objetivos: 

 Estimular a atenção e concentração; 

 Promover a segurança rodoviária através das características dos animais; 

 Desenvolver a motricidade fina, criatividade e memória; 

 Alertar para alguns perigos de andar na rua, principalmente sozinho. 

Figura 4 - Lembrança do dia da mãe 

Fonte: Própria 
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Materiais: 

 História “Porque é que os animais não conduzem?”; 

 Projetor; 

 Computador; 

 Extensão; 

 Folhas de papel; 

 Lápis de cera. 

Descrição:  

A atividade começou com a história “Porque é que os animais não conduzem?”, 

explorando-a comentando a razão de cada animal não poder conduzir e remetendo para a 

vida real. Por fim, cada um elaborou o desenho da história, como mostra a Figura 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliação: 

A atividade correu bem, no entanto as crianças têm bastante dificuldade em estar 

sentadas e com atenção e para o final já se dispersavam, pois como já referido 

anteriormente, esta idade é caracterizada pelo grande egocentrismo por parte da criança, 

então a criança ainda não é capaz de se focar no outro senão ela própria. 

Quanto ao desenho, representaram bem os animais com as razões certas. 

Figura 5 - Alguns desenhos sobre a história 
Fonte: Própria 
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3.3.2. Centro de Atividades dos Tempos Livres (CATL)  

i) Torneio da Páscoa 

Para uma melhor dinâmica das férias escolares da Páscoa, organizámos um torneio 

em que todas as atividades contaram para a pontuação, inclusive o fairplay.  

Objetivos: 

 Promover o trabalho em equipa; 

 Fortalecer a união do grupo; 

 Incentivar o fairplay. 

Materiais: 

 Folhas A3; 

 Lápis de cor; 

 Marcadores pretos; 

 Bostik. 

Descrição: 

Este torneio irá durar até ao começo das aulas e será composto por quatro equipas. 

Cada equipa escolheu um nome, um grito de equipa e uma bandeira, que tiveram de 

desenhar e mais tarde expor no salão juntamente com a tabela de pontuações. Ao longo 

das férias, todas as atividades que decorreram contribuíram para o sistema de pontuação. 

Avaliação:  

O torneio correu bem, pois é uma forma de os manter motivados. 

 

ii) Lembrança da Páscoa 

Esta atividade foi proposta pela colega de estágio que teve a minha ajuda na realização 

e orientação. Consiste na elaboração de coelhos da Páscoa utilizando material reciclado. 

Objetivos: 

 Desenvolver motricidade fina, concentração e atenção; 

 Promover a entreajuda. 
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Materiais: 

 Garrafas de plástico/copos de plástico; 

 Cartão de cereais; 

 Tinta branca, pincel e depósito; 

 Cartolina rosa; 

 Canetas de acetato; 

 Tesoura; 

 Cola UHU bisnaga; 

 Papel autocolante colorido; 

 Pequenos ovos da Páscoa de chocolate. 

Descrição: 

As crianças, de forma organizada e por grupos, foram para a sala do 1º ano para 

dar início à atividade, pedindo para que levassem garrafas de água pequenas e vazias. 

Inicialmente, cada um recortou a forma do coelho que lhes foi fornecido e de seguida 

pintaram de branco. Feitos todos os coelhos, recortaram a forma das orelhas e da barriga, 

ajudando-se uns aos outros. Mais tarde, já com as caras desenhadas com caneta de acetato 

e, com as garrafas que trouxeram, cortadas de modo a formar um pequeno copo, foi a vez 

de colar as orelhas e a barriga aos coelhos e colá-los às garrafas/copos, sendo os copos 

para quem não levou a garrafa. Para finalizar o coelho, as crianças cortaram pequenos 

ovos com papel autocolante de várias cores e colaram à escolha nas garrafas/copos do 

respetivo coelho e chegada a hora de os levarem para casa, colocámos alguns ovos de 

chocolate pequenos, como mostra na figura 6. 

 

 

 

 

. 

 

 Figura 6 - Coelhos da Páscoa finalizados 

Fonte: Própria 



29 

 

Avaliação: 

As crianças conseguiram fazer os coelhos com facilidade e ajudaram-se bastante 

umas às outras. 

Relativamente à orientação da atividade não correu da melhor forma, pois a colega 

de estágio, devido ao facto de ter de ir para o berçário, desistiu da atividade a meio e de 

forma repentina e na reta final, ainda com a maior parte dos coelhos por fazer. Para não 

deixar as crianças em falta, assegurei a atividade, cortando as orelhas, barriga e tudo o 

resto. 

 

iii) Zumba 

Para manter as crianças motivadas, organizámos uma aula de zumba com um 

professor já conhecido das auxiliares da instituição.  

Objetivos: 

 Estimular a coordenação motora; 

 Alertar para a importância da atividade física; 

 Divertir; 

 Criar hábitos de exercício físico. 

Materiais: 

 Roupa desportiva; 

 Música. 

Descrição: 

Na parte da tarde, com a chegada do professor, deu-se início à aula de zumba 

adaptada para crianças. 

Avaliação: 

A aula correu muito bem e as crianças adoram, pois foi uma forma divertida de se 

exercitarem e de libertarem a energia de cada um. 
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iv) Ida às Piscinas Municipais 

Uma das atividades das férias escolares foi uma ida às Piscinas Municipais da 

Guarda 

Objetivos: 

 Fortalecer a resistência de cada um; 

 Proporcionar diversão. 

Materiais: 

 Material de banho; 

 Chinelos; 

 Roupa suplente; 

 Touca; 

 Produtos de higiene. 

Descrição: 

Na parte da manhã dirigimo-nos a pé até às piscinas. À chegada dirigimo-nos pra 

os balneários para nos equiparmos. Quando prontos, foram à casa de banho e fizeram uma 

fila para entrar. Já dentro da piscina, as crianças puderam brincar livremente, sempre 

dentro das regras. Chegada a hora de regressar, todas as crianças dirigiram-se aos 

respetivos balneários para se prepararem para voltar à instituição. 

Atualmente o número de crianças com obesidade ou excesso de peso está a 

aumentar e para prevenir e combater este problema é fundamental implementar hábitos 

de exercício físico nas crianças. Atividades que proporcionam diversão cativam de uma 

melhor forma as crianças, sendo mais fácil implementar esse hábito. 

Avaliação: 

A ida correu bem, assim como a chegada à OSZ. Os objetivos que se pretendiam 

com esta atividade foram conseguidos. Foi um momento lúdico muito importante para 

todos, pois saímos das “quatro paredes”. 
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v) Marshmellow Challenge 

Esta atividade foi orientada por mim e foi realizada nas férias da Páscoa, 

contribuindo para o torneio. Para a concretização da atividade, o grupo precisou de se 

dividir por quatro grupos, os mesmos grupos do torneio. 

Objetivos: 

 Promover o trabalho em equipa; 

 Desenvolver a motricidade fina; 

 Fomentar o diálogo; 

 Estimular o raciocínio, atenção, concentração e criatividade; 

 Trabalhar a gestão de tempo; 

 Aprender a lidar com a frustração. 

Materiais: 

 80 Paus de esparguete; 

 4 Marshmellow’s; 

 4 Tesouras; 

 Fita-cola. 

Descrição: 

O desafio do Marshmellow Challenge consiste em, por equipas, construir a torre 

mais alta que conseguirem com os paus de esparguete em que o marshmellow deverá estar 

no topo, sendo que o material dado são vinte paus de esparguete, um marshmellow, uma 

tesoura e fita-cola por equipa. O tempo dado para o desafio é de meia hora. A Figura 7 

mostra a torre vencedora. 
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Avaliação: 

Inicialmente a atividade estava a correr muito bem, pois as crianças estavam muito 

motivadas a construir a torre mais alta. Porém tive de acrescentar tempo até os grupos 

acabarem a sua construção. A certa altura da competição uma das auxiliares pertencentes 

à equipa de CATL decidiu juntar-se a um dos grupos na construção da torre, que por 

acaso era a equipa que estava a ganhar. A partir desse momento, os restantes grupos 

começaram a desmotivar por a auxiliar apenas ajudar um dos grupos até que decidiram 

destruir as suas torres por ser injusto. A equipa onde a auxiliar estava inserida acabou a 

sua torre e a própria não se preocupou em ajudar a repor o equilíbrio na competição e tive 

de ajudar os três grupos a construir as suas torres de uma forma mais rápida, para terem 

algo em que competir. No final todos os grupos tiveram uma proposta de torre, apesar de 

toda a situação. 

Ellen Estate (2004) refere que nesta idade as crianças são muito perspicazes 

relativamente a injustiças. Perante esta situação aa criança sente-se ferida19, traída e é 

                                                 
19Informação adaptada de 

https://books.google.pt/books?id=7M1SDwAAQBAJ&pg=PA283&lpg=PA283&dq=sentimento+de+inju

sti%C3%A7a+em+crian%C3%A7as&source=bl&ots=0zyQrd_UB_&sig=eKw4Udt0MbAWZ0PVvlcPkv

K5QYY&hl=pt-

Figura 7 - Torre vencedora 

Fonte: Própria 

https://books.google.pt/books?id=7M1SDwAAQBAJ&pg=PA283&lpg=PA283&dq=sentimento+de+injusti%C3%A7a+em+crian%C3%A7as&source=bl&ots=0zyQrd_UB_&sig=eKw4Udt0MbAWZ0PVvlcPkvK5QYY&hl=pt-PT&sa=X&ved=2ahUKEwjzzajjjL7cAhVDy6QKHaXZAPcQ6AEwAnoECAEQAQ#v=onepage&q=sentimento%20de%20injusti%C3%A7a%20em%20crian%C3%A7as&f=false
https://books.google.pt/books?id=7M1SDwAAQBAJ&pg=PA283&lpg=PA283&dq=sentimento+de+injusti%C3%A7a+em+crian%C3%A7as&source=bl&ots=0zyQrd_UB_&sig=eKw4Udt0MbAWZ0PVvlcPkvK5QYY&hl=pt-PT&sa=X&ved=2ahUKEwjzzajjjL7cAhVDy6QKHaXZAPcQ6AEwAnoECAEQAQ#v=onepage&q=sentimento%20de%20injusti%C3%A7a%20em%20crian%C3%A7as&f=false
https://books.google.pt/books?id=7M1SDwAAQBAJ&pg=PA283&lpg=PA283&dq=sentimento+de+injusti%C3%A7a+em+crian%C3%A7as&source=bl&ots=0zyQrd_UB_&sig=eKw4Udt0MbAWZ0PVvlcPkvK5QYY&hl=pt-PT&sa=X&ved=2ahUKEwjzzajjjL7cAhVDy6QKHaXZAPcQ6AEwAnoECAEQAQ#v=onepage&q=sentimento%20de%20injusti%C3%A7a%20em%20crian%C3%A7as&f=false
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fundamental que a questão da injustiça seja trabalhada nesta idade, para aprenderem a 

lidar com as frustrações. 

 

vi) Caça aos ovos 

Para finalizar as férias da Páscoa, organizámos uma caça aos ovos que teve lugar 

no Parque José de Lemos. 

Objetivos: 

 Promover o trabalho em equipa; 

 Estimular a concentração, atenção e raciocínio rápido. 

Materiais: 

 Ovos de chocolate; 

 Quatro sacos de plástico. 

Descrição: 

Numa das manhãs deslocámo-nos ao Parque José de Lemos e, às escondidas, uma 

auxiliar escondeu os ovos de chocolate pelo parque. Dada a ordem, as equipas recolheram 

o máximo de ovos de chocolate que conseguiram. Caso as se crianças batessem para 

conseguir ovos, eram descontados pontos à equipa a que pertencia. 

Avaliação: 

A atividade correu muito bem. No entanto, foi necessário descontar pontos a uma 

das equipas por falta de fairplay.  

Nesta idade é fundamental implementar valores à criança, como o respeito, 

igualdade, solidariedade e muitos outros. É nesta fase que a criança deverá aprender a 

partilhar e a ajudar o próximo, daí tanta a importância dada ao fairplay, fazendo-os 

perceber que se ajudarem podem ganhar mais. 

 

 

                                                 
PT&sa=X&ved=2ahUKEwjzzajjjL7cAhVDy6QKHaXZAPcQ6AEwAnoECAEQAQ#v=onepage&q=sen

timento%20de%20injusti%C3%A7a%20em%20crian%C3%A7as&f=false (26/07/2018) 

https://books.google.pt/books?id=7M1SDwAAQBAJ&pg=PA283&lpg=PA283&dq=sentimento+de+injusti%C3%A7a+em+crian%C3%A7as&source=bl&ots=0zyQrd_UB_&sig=eKw4Udt0MbAWZ0PVvlcPkvK5QYY&hl=pt-PT&sa=X&ved=2ahUKEwjzzajjjL7cAhVDy6QKHaXZAPcQ6AEwAnoECAEQAQ#v=onepage&q=sentimento%20de%20injusti%C3%A7a%20em%20crian%C3%A7as&f=false
https://books.google.pt/books?id=7M1SDwAAQBAJ&pg=PA283&lpg=PA283&dq=sentimento+de+injusti%C3%A7a+em+crian%C3%A7as&source=bl&ots=0zyQrd_UB_&sig=eKw4Udt0MbAWZ0PVvlcPkvK5QYY&hl=pt-PT&sa=X&ved=2ahUKEwjzzajjjL7cAhVDy6QKHaXZAPcQ6AEwAnoECAEQAQ#v=onepage&q=sentimento%20de%20injusti%C3%A7a%20em%20crian%C3%A7as&f=false
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vii) Oração 

Esta é uma atividade proposta, considerada como uma rotina, pois pode ser rezada 

a todas as refeições e como a OSZ é uma instituição católica é uma boa forma de incutir 

às crianças o hábito de rezar. 

Objetivos: 

 Estimular a coordenação, concentração e atenção; 

 Criar o hábito de rezar. 

Descrição: 

A oração corresponde a uma pequena música de agradecimento a Deus pela 

refeição. Começa-se por bater com um pé no chão, de seguida o outro e depois uma palma 

e assim sucessivamente, formando o ritmo da música “We will rock you” interpretada 

pelos Queen. Quanto à letra da oração é a seguinte “Obrigado meu Senhor, polo pão que 

nos deste. Ale-aleluia! Ale-aleluia!”. 

Avaliação: 

As crianças reagiram muito bem à canção e passou a ser realizada, por diversas 

vezes, a seguir à hora de almoço. 

 

viii) Manequim do 25 de abril 

Para comemorar o dia da liberdade, a Câmara Municipal da Guarda entregou a cada 

instituição do concelho um manequim para decorar livremente com o objetivo de expor 

no Parque José de Lemos, com uma única regra: não poderia ter alusão a armas. Para a 

decoração da manequim que nos foi entregue, queríamos que o fato fosse feito de plástico 

devido ao tempo chuvoso da época, então propus que se fizesse um vestido de cravos de 

sacos de plástico. Com o avançar da ideia, a equipa de CATL planeou então fazer um 

vestido de cravos de plástico com o padrão da bandeira de Portugal, umas botas pretas 

com flores pretas, uma peruca preta e a cara ser formada com a frase “Viva a Liberdade”.  

Objetivos: 

 Desenvolver a motricidade fina; 

 Promover a entreajuda; 
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 Estimular a concentração e atenção. 

Materiais: 

 Manga plástica (vermelho, verde e amarelo); 

 Sacos de plástico preto; 

 Rede de trapilho; 

 Lã; 

 Tesoura; 

 Arame; 

 Fita-cola. 

Descrição: 

Como já referido anteriormente, a manequim foi decorada com cravos de plástico 

com o padrão da bandeira de Portugal, sendo o tronco de verde, a cintura de amarelo, a 

parte da saia de vermelho, as botas e o cabelo de preto e uma flor vermelha presa no 

cabelo. Quanto à cara, o olho direito correspondia à sílaba “vi”, o olho esquerdo à sílaba 

“va”, o nariz a “a” e a boca era a palavra “liberdade”, formando assim a frase “Viva a 

liberdade”. 

Para a realização das flores, primeiramente cortou-se uma tira de manga plástica 

e cortou-se sempre a meio até obter retângulos do tamanho de A6 aproximadamente. 

Juntou-se quatro retângulos desses e dobrou-se uma tira para cada lado, como se fosse 

um leque. De seguida atou-se com um pedaço de lã a meio e cortaram-se as pontas em 

forma de bico. Para finalizar, abriu-se e puxa-se cada folha em direção do botão da flor, 

tanto de um lado, como do outro. Feitas as flores, atou-se cada uma à rede, de acordo com 

o padrão idealizado e prendeu-se com arame a rede, já previamente cortada com a silhueta 

da manequim, à mesma, de modo a dar volume. Para fazer o cabelo, cortou-se um saco 

de plástico preto em tiras finas e colou-se à cabeça com fita-cola, prendendo o cabelo de 

um lado com uma flor vermelha a fingir de gancho, como mostra a Figura 8. 
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Avaliação: 

A decoração da manequim correu bastante bem e as crianças colaboraram bastante 

na execução de todas as flores. 

Toda a decoração do manequim foi elaborado de acordo com a história de 

Portugal, remetendo para a revolução dos cravos a 25 de abril de 1974, dia em que 

Portugal ganhou liberdade. Assim, através da realização deste manequim conseguiu-se 

ensinar um pouco da história recente de Portugal. 

 

ix) Lembrança do dia da mãe 

Para esta lembrança, a equipa de CATL optou por um presente simples, pois nesta 

altura existiam bastantes atividades em simultâneo. Por isso, foi pedido a cada criança 

que levasse uma t-shirt velha e clara de casa, para poder fazer um saco.  

Objetivos: 

 Desenvolver a motricidade fina; 

 Estimular a atenção, concentração e criatividade. 

Figura 8 - Manequim do 25 de abril 

Fonte: Própria 



37 

 

Materiais: 

 T-shirt clara velha; 

 Tesoura; 

 Marcadores; 

 Cartolina (vermelha e preta); 

 Cola UHU bisnaga; 

 Agrafador; 

 Marcador preto. 

Descrição: 

Iniciámos com o corte das t-shirts nas mangas e colarinho, de modo a criar as asas 

de um saco. De seguida, para fechá-lo na parte de baixo, cortámos em tiras finas para 

depois as crianças atarem uma fita da parte de trás com a fita correspondente da parte da 

frente. Para a decoração do saco cada um fez um desenho na t-shirt da forma como 

quiseram, escrevendo também uma mensagem para a mãe. 

Quanto ao embrulho, cortámos uma tira de cartolina preta e, com o saco enrolado, 

envolvemos a tira à t-shirt e agrafámos. Para finalizar, colámos na tira preta um coração 

feito de cartolina vermelha, com um contorno a marcador preto e com a palavra “Mãe” 

escrita. 

Avaliação: 

A atividade correu muito bem, pois houve colaboração por parte de todos. Foi 

uma atividade muito interessante pois trabalhámos também a questão da reciclagem, 

mostrando assim às crianças o que podemos fazer com materiais que já não usamos. 

 

x) Lembrança da Semana da Vida 

A OSZ é uma instituição que dá importância máxima à família e para tal, não só 

é celebrado o dia da família (15 de maio), mas sim a semana toda, chamada de Semana 

da Vida. 

Para que as crianças levassem algo para casa e que mostrasse às famílias que o 

seio familiar é fundamental para o crescimento dos filhos, propus a elaboração de um 

pequeno cartão. 
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 Objetivos: 

 Desenvolver a motricidade fina; 

 Estimular a concentração, atenção e criatividade; 

 Chamar a atenção para a importância da família. 

Materiais: 

 Cartolina colorida; 

 Folhas de papel; 

 Lápis de cor; 

 Marcador preto; 

 Cola UHU bisnaga; 

 Tesoura; 

 Régua; 

 X-ato. 

Descrição: 

As crianças começaram por recortar cada um uma flor, previamente desenhada, e 

de seguida pintá-la ao gosto de cada um e com marcador preto fazer o contorno. Prontas 

as flores, escrevi no botão da flor com marcador preto “Família é…”. Seguidamente cortei 

quadrados (12cm x12cm) de cores aleatórias e colei as flores ao quadrado de cartolina, 

mas apenas o botão da flor, para que as pétalas pudessem levantar e ver o que está escrito 

por de trás. O passo seguinte foi escrever atrás de cada pétala uma palavra que define o 

que uma família deverá ser, sendo essas palavras: amor, paz, união, partilha e alegria. 
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Para finalizar escrevi no topo da cartolina “Semana da Família 2018” como mostra a 

Figura 9. 

 

 

 

Avaliação: 

Toda a atividade correu muito bem. As crianças cumpriram com facilidade com o 

que lhes foi pedido. No entanto houve algum impedimento por parte da colega de estágio, 

pois o acordado foi que ela orientava a lembrança da Páscoa com a minha ajuda e eu 

orientava a lembrança da Semana da Vida e ela ajudava-me. Porém, chegada a Semana 

da Vida, a colega de estágio queria orientar ela uma lembrança para a mesma data, mas 

no grupo dela, discordei por ser injusto e acabei por não ter a sua ajuda na realização da 

atividade. 

 

 

Fonte: Própria 

Figura 9 - Lembrança da Semana da Vida 
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xi) Terço 

Para celebrar o mês de Maria, planeámos a construção de um terço em tamanho 

grande, como mostra a Figura 10. 

Objetivos:   

 Estimular a motricidade fina; 

 Desenvolver a concentração e atenção. 

Materiais: 

 Bolas de esferovite; 

 Cordel; 

 Tesoura; 

 Tinta (vermelha, rosa, verde escuro, laranja, amarelo, azul escuro e verde claro); 

 Cartão; 

 Imagem de Maria e de Jesus na cruz impressas.  

Descrição: 

 Primeiramente cada um pintou uma bola de esferovite de acordo com o mistério 

representado e deixámos secar. Quanto ao cordel, cortámos com uma medida aproximada 

e inseriram-se as bolas, contruindo cinco mistérios de diferentes cores e dando um nó 

entre elas para não deslizarem. Relativamente às imagens, foram impressas a computador, 

cortadas em cartão e atadas ao terço 

Avaliação: 

A atividade correspondeu aos objetivos esperados, dando conhecimento às 

crianças do significado do terço e de ser um símbolo do mês de maio. 
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xii) Dinâmicas 

Durante as horas de almoço as crianças necessitavam de algo que as entretivesse. 

Então propus, juntamente com a animadora, algumas dinâmicas. 

Objetivos: 

 Divertir; 

 Estimular a concentração, atenção e criatividade. 

Descrição: 

Primeiramente ensinámos o “Conga” que consiste numa dança feita apenas por 

quem é chamado. Por exemplo: de uma das vezes são apenas os rapazes, de outra apenas 

as raparigas, outra só pessoas com óculos, entre as mais variadas formas de caracterizar 

uma pessoa. A letra da música é a seguinte “Conga, conga! A dança da melonga! Uma 

mão na cabeça, a outra na cintura e dá uma voltinha e mexe a bundinha!” 

 A segunda dinâmica corresponde ao “Pai pato”. Para este jogo, as crianças 

deverão estar em roda ou em fila com as mãos apoiadas nos ombros de quem está à frente. 

De seguida, quando dizem “Pai pato” deverão todos ao mesmo tempo, dar um passo com 

a perna direita e responder “Quá!”. Quando dizem “Mãe pata” deverão fazer o mesmo, 

mas com a outra perna. Quando dizem “Patinhos” deverão dar todos três passos pequenos 

e um salto, repetindo duas vezes: “Patinho patinho patinho quá quá”. Para dificultar a 

Figura 10 - Terço 

Fonte: Própria 
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dinâmica, podemos colocar as mãos nos ombros da pessoa que está à frente de quem está 

à minha frente e assim sucessivamente. 

 A terceira e última dinâmica chama-se “Alabum chicabum!” e consiste em, quem 

estiver a dirigir a dinâmica gritar “Alabum chicabum! Alabum chicawaca chicawaca 

chicabum! Ah ah! Oh yeh! Mais uma vez, mas mais…” e a cada frase as crianças terão 

de repetir tal e qual como o orientador diz. Para dificultar a dinâmica, poderão repetir, 

mas a fazer voz grave, voz fina, a nadar, a cozinhar, entre muitas outras alternativas que 

se podem fazer.  

Avaliação: 

Estas dinâmicas resultaram muito bem com o CATL, participando sempre com 

empenho e sentido de competição. É através destas atividades lúdicas que podemos 

trabalhar, muitas das vezes, a cooperação entre todos, assim como o respeito pelas regras. 

 

xiii) Mundialito 

À semelhança do torneio das férias da Páscoa, propus que se fizesse uma competição 

com o tema do mundial 2018.  

Objetivos: 

 Acompanhar todos os jogos do mundial; 

 Transmitir que um mundial não se trata apenas de futebol, mas sim de diferentes 

culturas e tradições; 

 Incentivar o gosto pela descoberta de novos países; 

Estimular a criatividade, atenção e concentração 

Materiais: 

 Folhas de papel A3; 

 Lápis de cor; 

 Marcador preto; 

 Bostik;  

 Papel de cenário; 

 Tesouras; 

 Régua; 
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 Canetas. 

Descrição: 

O mundialito consiste num torneio com o tema do mundial. Para isso, formou-se 

quatro equipas e cada equipa representa um país, sendo a bandeira de equipa a mesma 

que o país escolhido. Para tal, equipas tiveram de desenhar as bandeiras e pintá-las para 

afixar no salão. 

Para acompanhar o mundial, cada criança e às vezes dois a dois, pintaram uma 

bandeira em tamanho pequeno de um país que estivesse a participar no mundial (Figura 

11) para construir um esquema de classificações, anotando sempre os resultados dos jogos 

nesse mesmo esquema. 

 

 

Avaliação: 

Sugeri esta atividade, mas não a realizei nem acompanhei até ao fim, pois o meu 

estágio terminou no primeiro dia de férias das crianças. No entanto, o que realizámos 

estava a correr muito bem e as crianças estavam bastante motivadas. 

 

xiv) “Preferes?” 

Este jogo foi proposto por mim e pela minha colega de estágio no último dia na 

instituição. A atividade serviu de aquecimento para a atividade seguinte.  

Figura 11 - Elaboração das pequenas bandeiras 

Fonte: Própria 
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Objetivos: 

 Desenvolver a atenção e concentração; 

 Estimular a capacidade de decisão. 

Materiais: 

 Folha; 

 Caneta. 

Descrição: 

A atividade integra o grupo todo e consiste em, dado um dilema, os participantes 

terão de se encostar à parede do lado direito se preferem uma coisa e à parede do lado 

esquerdo se preferem a outra. Por exemplo: quem preferir praia encosta-se do lado direito 

e quem preferir campo encosta-se ao lado esquerdo. A única regra é não poder existir 

meio-termo. 

Avaliação: 

O jogo correu de forma excelente, pois houve uma boa colaboração dos participantes, 

desde o comportamento ao empenho na atividade, atingindo-se os objetivos pretendidos. 

 

xv) “Desafios ao minuto” 

 Como referido anteriormente, esta atividade realizou-se no último dia do estágio, 

tendo a atividade anterior como aquecimento e de forma a cativar a atenção das crianças. 

Objetivos: 

 Promover o trabalho em equipa; 

 Aumentar a cultura geral; 

 Estimular a concentração, atenção e raciocínio rápido e lógico; 

 Conhecer ditados populares; 

 Aceitar as dificuldades do grupo; 

 Respeitar o outro; 

 Aprender a lidar com as frustrações; 

 Trabalhar a gestão do tempo. 
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Materiais: 

 Vinte desafios preparados previamente; 

 Oito canetas; 

 Quatro folhas de rascunho; 

 Quatro folhas com as respostas; 

 Dez palitos. 

Descrição: 

A atividade consiste em quatro equipas, definidas no Mundialito, e vinte desafios 

espalhados pelo salão com o desafio virado para baixo. Cada equipa terá uma caneta e 

uma folha de rascunho e uma auxiliar, com uma folha com as soluções, encarregue de os 

acompanhar e de verificar as respostas. As equipas deverão estar nos seus postos e apenas 

quando soar a buzina, deverão deslocar-se ao desafio atribuído e terão um minuto para o 

resolver e de dar uma resposta final à auxiliar correspondente, que irá fazer a soma dos 

pontos. Independentemente de estar certo ou errado, ao fim do tempo deverão regressar 

ao posto inicial o mais depressa possível, deixando tudo como tinham encontrado. O jogo 

termina quando todas as equipas fizerem os vinte desafios (Tabela 5). Os desafios são os 

seguintes: 
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Tabela 5 - Desafios de "Desafios ao minuto" 

 

 

1 – Move dois 

fósforos e forma 

quatro triângulos 

 

2 – O que dá muitas 

voltas e não sai do 

lugar? 

3 – O que é que 

todos os meses têm, 

menos o mês de 

abril? 

4 – O filho do meu 

pai é pai do padre. 

O que sou ao padre? 

a) Filho 

b) Pai 

c) Avô  

d) Tio 

5 - Qual é coisa qual 

é ela que ouve tudo 

e não diz nada a 

ninguém? 

6 – Adivinha a 

palavra: 

C_______ Q_____ 

7 – O que é que cai 

de pé e corre 

deitada? 

8 – Água mole em 

pedra dura, tanto 

bate até que ____. 

9 – Cão que ladra 

não _____. 

10 – O que será que, 

mesmo sendo 

nosso, é mais usado 

pelos outros? 

11 – O que o 

nadador faz para 

ganhar medalhas? 

12 – O que anda 

deitado e dorme de 

pé? 

13 – De pequenino 

se torce o ______. 

a) Tomate 

b) Milho 

c) Pepino 

d) Melão 

14 – Qual o filme? 

  

15 – Entre marido e 

mulher não se mete 

a ______. 

16 – Qual o filme? 

 

17 – Qual a música? 

 

18 – É melhor um 

pássaro na mão, que 

dois a ____.  

a) Saltar 

b) Voar 

c) Estudar 

d) Brincar 

19 – Qual o filme? 

 

20 – Qual é o lema 

da Obra de Santa 

Zita? 

Fonte: Própria 
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 Avaliação: 

A atividade correu muito bem, as crianças colaboraram bastante e cumpriram as 

regras sem questionar. Relativamente aos desafios, as crianças conseguiram solucionar a 

maioria dos desafios com alguma facilidade, tendo havido desafios de diversos graus de 

dificuldade. 

 

3.3.3. Pré-escolar e CATL 

i) Dia do Fundador 

O dia do fundador é um dia muito importante para a instituição e para tal, 

organizou-se um pequeno convívio. 

Objetivos: 

 Dar a conhecer aspetos da vida de Monsenhor Joaquim Alves Brás; 

 Proporcionar convívio entre famílias. 

Descrição: 

Todas as crianças da instituição, que desde cedo ensaiavam o hino de homenagem 

a Monsenhor Alves Brás, para que neste dia o apresentassem às famílias. Para além disso, 

o berçário e a creche encenaram uma música infantil acerca dos pescadores que Jesus 

encontrou, o pré-escolar cantou uma música sobre a vida do fundador e o CATL recitou 

uma poesia. Terminada a atuação, festejou-se com bolo e deu-se por terminada a 

celebração. 

Avaliação: 

O evento correu bem, pois houve empenho de todas as partes e os objetivos foram 

alcançados. 

 

ii) Dia do Pai 

 Para a celebração do dia do pai, organizou-se um peddypaper pela instituição, sendo 

que as equipas eram os pais e os filhos. Todas as salas de atividades continham um ou 

mais jogos em que as equipas só poderiam avançar se tivessem completado a anterior. 

Por cada posto feito, recebiam uma peça de um puzzle.  
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Objetivos: 

 Fortalecer a relação entre pai e filho(a); 

 Desenvolver o raciocínio e a pontaria. 

Materiais: 

 Recipiente com água; 

 Tampa de garrafa de plástico; 

 Peça de fruta; 

 Caneta; 

 Lápis de cera; 

 Rolha; 

 Seis latas vazias; 

 Três bolas de esponja. 

Descrição: 

Durante o peddypaper ajudei nas atividades da sala do 1º ano, onde se 

encontravam também algumas crianças que os pais não puderam comparecer. Nessa sala 

existiam duas atividades: uma que consistia em adivinhar quais os objetos que flutuavam 

(Figura 12) e a outra tinha como objetivo acertar com a bola nas latas para as derrubar. 

No final do peddypaper as crianças atuaram para os pais dedicando-lhes uma música. O 

encontro terminou com o cantar de parabéns a todos os pais, acompanhado de bolo. 

 

 

Figura 12 - Atividade do dia do pai 

Fonte: Própria 
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Avaliação: 

As atividades correram bem, no entanto foi um pouco confuso para os pais 

andarem de um lado para o outro. Assim, esta atividade a decorrer no próximo ano letivo 

terá de ser repensada. 

 

iii) Dia da Mãe 

À semelhança do dia do pai, o dia da mãe também foi celebrado na instituição. 

Objetivos: 

 Fortalecer a relação entre mãe e filho(a); 

 Desenvolver a motricidade; 

 Criar um tempo de lazer dedicado às mães. 

Descrição: 

Para a celebração desta data, foi organizado uma aula de zumba dirigida a todas 

as mães. Terminada a aula, cada mãe acompanhava o filho(a) à sua sala para uma 

atividade. Como nem todas as mães puderam comparecer na festa, ficámos com as 

restantes crianças numa das salas a explorar o computador, onde estive a maior parte do 

tempo. Quando terminadas as atividades, as crianças cantaram uma música em 

homenagem às mães e de seguida cantou-se os parabéns acompanhado de bolo. 

Avaliação: 

O dia correu muito bem, como o esperado, tendo a aula de zumba ultrapassado as 

expectativas de todos. 

 

iv) Semana da Vida 

O dia da família é uma data muito importante para a instituição. 

Objetivos: 

 Transmitir a mensagem de que uma família é a base de tudo; 

 Aproximar as famílias; 

 Angariar fundos para a instituição. 
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Descrição: 

Para celebrar a data decorreu durante toda a semana a Semana da Vida, em que 

montaram um insuflável no salão e durante o dia e de forma organizada, as crianças 

puderam usufruir dele. No dia da família uma das animadoras, juntamente com uma 

educadora, realizaram uma pequena aula de zumba. No decorrer da aula, estive 

encarregada de tirar fotografias às famílias, com o principal objetivo de angariar fundos 

para a instituição, pois a fotografia impressa custaria um euro. 

Avaliação:  

Este dia teve pouca adesão, talvez por pouca divulgação e por não ser uma data 

de tanta importância como o dia da mãe e do pai. Esta situação leva-nos a pensar que terá 

de ser repensada a forma de comemoração deste dia. 

 

v) Missa dos finalistas 

Estando já no final do ano letivo, existem muitas crianças que estão prontas para 

avançar e passar para o próximo passo.  

Objetivos: 

 Festejar o final do ano; 

 Proporcionar um convívio entre famílias. 

Descrição: 

Dia 10 de junho, decorreu na Sé Catedral uma celebração eucarística de 

comemoração pelos finalistas. Terminada a eucaristia, deslocaram-se todos para as 

instalações da OSZ da Guarda para um almoço partilhado com convívio.  

Avaliação: 

O dia correu bem, desde a celebração ao momento de convívio. Foi um momento 

muito importante para os finalistas assim como para todos os educadores/professores que 

com eles trabalharam. 
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vi) Peregrinação a Fátima 

De dois em dois anos existe um encontro nacional em Fátima, onde se reúnem todas 

as OSZ’s do país e 2018 é um desses anos. Todas as famílias são convidadas a participar 

neste dia. Para tal, existe um espetáculo em que cada instituição prepara uma 

apresentação. A OSZ da Guarda preparou uma canção e sua encenação sobre a proteção 

da natureza e dos animais. Para a atuação foram necessárias dezoito árvores, um sol e 

cinco flores, tudo feito à mão. A elaboração dos fatos ficou dividida pelas valências 

existentes. O CATL ficou responsável de fazer as árvores e para isso foi-me pedido que 

fosse auxiliar na execução das mesmas, logo, durante a parte da manhã, a partir das 

9h30m deslocava-me à sala do 1º ano do CATL para ajudar na elaboração dos fatos. 

Objetivos: 

 Transmitir a importância da proteção da natureza e dos animais; 

 Convívio entre as famílias. 

Materiais: 

 Cartão; 

 Papel crepe (diversos tipos de verde, vermelho e laranja); 

 Goma Eva (laranja, amarela, rosa claro, rosa escuro e vermelho); 

 Cola branca e pincéis; 

 Cola UHU bisnaga; 

 Fio; 

 Fita-cola; 

 Marcador preto; 

 Tesouras; 

 X-ato. 

Descrição: 

Para começar, cortámos as copas das árvores em cartão, sendo que cada pessoa 

precisava de três copas (uma para a cabeça e duas para as mãos) e fizemos os orifícios 

para as cabeças. De seguida, cortámos vários quadrados de papel crepe verde e colámos 

aleatoriamente e de forma desorganizada nas copas, de modo a que cada árvore tivesse 

dois tons de verde. Em algumas árvores colámos pedaços de papel crepe colorido para 

fazer de frutos. Feitas todas as copas das árvores, fizemos pegas de cartão e colámos com 
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fita-cola na parte de trás das copas das mãos, formando uma pega. Para uma maior 

segurança da copa da cabeça, fizemos dois furos, um de um lado do orifício da cabeça e 

o outro do outro lado, atámos fios, para que se pudesse atar na parte de trás das árvores. 

Para a realização do sol, fizemos o molde dos raios e cortámos em cartão. De 

seguida, colámos goma eva amarela e laranja, de forma alternada, nos raios do sol e um 

círculo amarelo para fazer de núcleo. Para finalizar, fizeram a cara com marcadores e 

contornou-se com marcador preto as extremidades do sol. 

Por último, para a realização das flores, fizemos um molde, fizemos o orifício para 

a cabeça e prendemos os fios à semelhança das árvores. Para terminar cobriram-se as 

pétalas com goma eva colorida e por fim cortámos o botão da flor, também com goma 

eva amarela e contornou-se de preto. 

Quanto à atuação, os ensaios da música começaram logo cedo e cerca de duas 

semanas antes começaram os ensaios para a atuação durante as horas de almoço. 

Avaliação: 

Na minha opinião, existiu um pouco de desentendimento relativamente à 

distribuição de tarefas, pois o CATL ficou responsável por fazer apenas as árvores e no 

entanto acabou por fazer também o sol e as flores. Porém, as educadoras da creche e 

berçário disponibilizaram-se a ajudar a uma certa hora da manhã, sendo que o pré-escolar 

não colaborou tanto na realização dos fatos. Apesar disso, os fatos ficaram como o 

esperado e o espírito de entreajuda foi essencial à realização das tarefas. 

 

vii) Caminhada de final de ano 

Para comemorar mais um ano letivo, a OSZ organizou uma caminhada ecológica 

aberta a todas as famílias.  

Objetivos: 

 Alertar para a proteção do ambiente e para a reciclagem; 

 Proporcionar um convívio entre as diversas famílias. 

Materiais: 

 Sacos de lixo; 
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 Papel com informações e dinâmica; 

 Kit de primeiros socorros; 

 Almoço partilhado. 

Descrição: 

A caminhada decorreu no dia 23 de junho com início nas instalações da OSZ da 

Guarda, onde as famílias deixaram toda a comida que levaram, e fim no Parque do Rio 

Diz. Feitas as equipas e dadas todas as informações, deu-se início à caminhada. Por razões 

de saúde, não pude colaborar na caminhada, no entanto auxiliei na preparação do espaço 

de convívio e de refeição no local da chegada. Durante a caminhada, as famílias foram 

convidadas a refletir sobre o meio ambiente e a recolher todo o lixo que encontrassem no 

chão ao longo do caminho. 

Avaliação: 

A caminhada correu bem e todas as famílias colaboraram, criando um espírito de 

união, tendo-se assim atingido o objetivo pretendido. 

 

3.3.4. 4º Ano 

i) Missa dos finalistas da escola EB Santa Zita 

Com o final do ano letivo chegam os carinhos dos alunos do 4º ano pela respetiva 

professora. Para agradecer o esforço e dedicação da professora, foi marcada uma 

celebração eucarística com os finalistas, professora e as famílias. A pedido da OSZ e da 

escola EB Santa Zita, disponibilizei-me para assegurar os cânticos eucarísticos da 

celebração. 

 Objetivos: 

 Promover o gosto pela música; 

 Agradecer à professora do 4º ano; 

 Proporcionar um convívio entre as diversas famílias. 

Materiais: 

 Pautas de músicas; 

 Guitarra. 
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Descrição: 

Os alunos do 4º ano treinaram as músicas previamente selecionadas com a ajuda 

da filha de uma das auxiliares. Na véspera da celebração, por volta das 11h até às 12h, 

desloquei-me à escola para ensaiar, no entanto, só tinha notas de duas músicas. No próprio 

dia consegui encontrar as notas de algumas e de outras tive de as fazer, visto ninguém ter 

encontrado as pautas. No dia seguinte (no dia da celebração), desloquei-me à mesma hora 

para um segundo ensaio, mas desta vez correu melhor, visto que já possuía notas de todas 

as músicas 

Avaliação: 

Os finalistas colaboraram com a equipa organizadora e cantaram com empenho, 

assegurando também todas as leituras da celebração. 

O facto de ter sido tudo à última da hora e de não se encontrarem notas de algumas 

músicas, dificultou um pouco, mas acabou por correr tudo bem. 
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Reflexão final 

No início do estágio, no primeiro mês apenas observei, ajudando sempre nas 

rotinas das crianças e na concretização das atividades já planeadas e só mais tarde 

comecei a propor algumas atividades. 

Como já referi anteriormente, poderei não ter orientado muitas atividades, mas as 

crianças existentes na instituição necessitavam mais de afetos e de ganhar a confiança de 

alguém, sendo em alguns casos notório apenas através do olhar. 

A equipa que me recebeu foi bastante acolhedora e para além de criar relações 

profissionais, criei amizades que levo para fora do estágio.  

Nestes quatro meses de estágio pude crescer bastante, não só a nível profissional, 

mas também a nível social, pessoal e até religioso, descobrindo capacidades e 

competências que eu própria desconhecia. Criei laços com todas as crianças, no entanto 

alguns mais fortes que outros, tendo algumas criado um apego forte e na hora de acabar 

o período de estágio ser mais complicado de lidar. Trabalhei com crianças difíceis e com 

uma extrema necessidade de chamar a atenção. Houve uma criança que, para mim foi o 

caso mais desafiante, em que primeiro tive de ganhar a confiança dela, o que não foi fácil, 

mas a partir daí o comportamento dela melhorou bastante, deixando de estar envolvido 

em conflitos com tanta frequência, aprendendo até a dar um simples abraço. Por vezes 

bastava um olhar para ela saber que não poderia fazer o que estava a planear. 

Todo o feedback recebido foi bastante positivo de todas as partes: direção, colegas 

de trabalho, crianças e pais. Para além de sentir que cresci bastante enquanto profissional 

e enquanto pessoa. 

Toda esta experiência foi muito marcante, pois conheci pessoas com que 

estabeleci laços fortes que certamente levarei comigo para a vida.  
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